
01 BANÍCKE, VRTNÉ 
 A OPRAVÁRENSKÉ ZARIADENIA
01.01 Stroje a prístroje 
 na geologický prieskum
01.01.01 Dielce a príslušenstvá na stroje 
 na geologický prieskum
01.01.02 Vrtné súpravy
01.01.03 Čerpadlá na vrtné súpravy
01.01.04 Vrtné korunky, dláta
01.01.05 Náradie a príslušenstvá 
 na vrtnú techniku
01.01.06 Pomocné zariadenia na vrtné práce
01.01.07 Prístroje na geologický prieskum
01.01.99 Stroje a zariadenia pre geologický 
 prieskum iné
01.02 Prístroje na geofyzikálne prieskumy
01.03 Stroje a zariadenia na ťažbu
01.03.01 Dielce na banícke stroje
01.03.02 Zariadenia na hĺbenie šácht
01.03.03 Stroje na razenie chodieb
01.03.04 Raziace kombajny
01.03.05 Raziace štíty na banícke práce
01.03.06 Pomocné zariadenia na razenie
01.03.07 Pneumatické vŕtacie kladivá a vŕtačky
01.03.08 Vrtné súpravy na banícke vrty
01.03.09 Banícke dobývacie stroje
01.03.10 Banícke dobývacie kombajny
01.03.11 Banícke nakladače
01.03.12 Banícke dopravníky
01.03.13 Banícke zakladače
01.03.14 Banícke výstuže
01.03.15 Banícka hydraulika
01.03.16 Banícke vráta
01.03.17 Zariadenia na odsávanie a filtráciu 
 prachu v baniach
01.03.18 Laserové zameriavače pre bane
01.03.19 Pomocné banícke zariadenia
01.03.99 Banícke zariadenia iné
01.04 Ťažné zariadenia pre hlbinné bane
01.04.01 Dielce na ťažné zariadenia
01.04.02 Stroje baníckej dopravy
01.04.03 Ťažné veže
01.04.04 Elektrické vybavenie pre bane
01.04.99 Ťažné zariadenia iné
01.05 Stroje na povrchovú ťažbu
01.05.01 Dielce a príslušenstvá na stroje 
 na povrchovú ťažbu
01.05.02 Rýpadlá-bagre na povrchovú ťažbu
01.05.03 Zakladače
01.05.04 Dopravníky na povrchovú ťažbu
01.05.05 Drviče na povrchovú ťažbu
01.05.06 Transportné vozy na povrchovú ťažbu
01.05.99 Stroje na povrchovú ťažbu iné
01.06 Stroje a zariadenia na úpravu 
 uhlia a rúd
01.06.01 Príslušenstvo a časti strojov 
 na úpravu uhlia a rúd
01.06.02 Stroje na rozdružovanie uhlia
01.06.03 Stroje na úpravu kalov
01.06.04 Briketovanie
01.06.05 Zariadenia na splynovanie uhlia
01.06.06 Stroje na úpravu rúd
01.06.99 Stroje a zariadenia na úpravu uhlia 
 a rúd iné
01.07 Stroje a zariadenia na ťažbu ropy 
 a zemného plynu
01.08 Stroje a zariadenia na ťažbu 
 kameňa, piesku a ílových zemín
01.09 Stroje na spracovanie 
 nerastných surovín

ZOZNAM KOMODÍT
01.09.01 Príslušenstvo na stroje 
 na spracovanie nerastných surovín
01.09.02 Drviče nerastných surovín
01.09.03 Mlyny nerastných surovín
01.09.04 Triediče a odlučovače nerastných 
 surovín
01.09.05 Stroje na opracovanie priemyselných 
 kameňov
01.09.99 Stroje a zariadenia na spracovanie 
 nerastných surovín iné
01.10 Dopravné zariadenia na palivá
01.10.01 Dopravné zariadenia na pevné palivá
01.10.02 Dopravné zariadenia na tekuté palivá
01.10.03 Dopravné zariadenia na plynné palivá
01.10.04 Dopravné zariadenia 
 na jadrové palivá
01.10.05 Kontrolná a riadiaca technika 
 dopravných zariadení
01.10.99 Dopravné a skladovacie zariadenia 
 pre palivá iné
01.11 Skladovacie zariadenia a zásobníky 
 na palivá
01.11.01 Zariadenia zásobníkov pevných palív 
 a háld
01.11.02 Zásobníky a nádrže na tekuté palivá
01.11.03 Zásobníky a nádrže na plynné palivá
01.11.04 Zásobníky na jadrové palivá
01.11.05 Kontajnery na jadrový odpad
01.11.06 Kontrolná a ovládacia technika 
 zásobníkov palív
01.12 Meracie prístroje pre banské, vrtné 
 a úpravárenské zariadenia
01.13 CAD, CAM, CIM v ťažobných 
 procesoch a zariadeniach
01.14 Poradenstvo v ťažobných procesoch 
 a zariadeniach
01.15 Inžinierske a projekčné služby 
 v ťažobných procesoch 
 a zariadeniach
01.16 Servis a opravy banských, 
 úpravárenských a vrtných zariadení
01.17 Výskum a vývoj baníckych 
 a opravárenských zariadení
01.18 Banícke, vrtné a úpravárenské 
 zariadenia iné
02 ZARIADENIA NA VÝROBU 
 A SPRACOVANIE KOVOV 
 – HUTNÍCKE ZARIADENIA
02.01 Výroba surového železa
02.01.01 Príslušenstvo na zariadenia 
 na výrobu surového železa
02.01.02 Vysoké pece
02.01.03 Zariadenia na čistenie plynov
02.01.04 Pomocné zariadenia 
 k vysokým peciam
02.01.05 Zariadenia koksární
02.01.06 Výmurovky a žiaruvzdorný materiál 
 pre hutnú výrobu
02.01.07 Truskové výrobky
02.01.99 Stroje a zariadenia na výrobu 
 surového železa iné
02.02 Zariadenia oceliarní
02.02.01 Zariadenia na výrobu ocele, pece, 
 konvertory
02.02.02 Konvertorové oceliarne
02.02.03 Oceliarne na plynulé liatie
02.02.04 Automatické Iinky 
 na výrobu odliatkov
02.02.05 Zariadenia na výrobu elektroocele
02.02.06 Prísady a legury
02.02.07 Špeciálna keramika na plynulé 
 odlievanie ocele
02.02.08 Zariadenia na úpravu a spracovanie 
 šrotu

02.02.09 Pomocné zariadenia pre oceliarne
02.02.99 Zariadenia oceliarní iné
02.03 Zariadenia valcovní
02.03.01 Valcovne za tepla
02.03.02 Valcovne za studena
02.03.03 Blokové valcovacie trate
02.03.04 Pohony valcovacích tratí
02.03.05 Dopravníky pre valcovne
02.03.06 Deliace a rezné stroje 
 pre hutnú prevádzku
02.03.07 Valcovne a ťažiarne rúr
02.03.08 Stroje na úpravu rúr
02.03.09 Stroje na ťažbu drôtu
02.03.10 Navíjacie zariadenia
02.03.11 Špeciálne stroje pre valcovne
02.03.12 Manipulačné stroje pre valcovne 
 a úpravovne
02.03.13 Príslušenstvo valcovní a úpravovní
02.03.14 Pomocné zariadenie valcovní
02.03.99 Zariadenie valcovní iné
02.04 Zariadenia na výrobu 
 neželezných kovov
02.04.01 Zariadenia na výrobu hliníka
02.04.02 Zariadenia na výrobu medi
02.04.03 Zariadenia na výrobu 
 zinku, olova, cínu
02.04.04 Zariadenia na výrobu 
 ušľachtilých kovov
02.04.05 Grafitové elektródy
02.04.99 Zariadenia na výrobu neželezných 
 kovov iné
02.05 Tepelné spracovanie kovov
02.05.01 Príslušenstvo na zariadenia 
 na tepelné spracovanie kovov
02.05.02 Kaliace techniky
02.05.03 Vypaľovacie techniky
02.05.04 Popúšťacie techniky
02.05.05 Nitridačné techniky
02.05.99 Tepelné úpravy kovov iné
02.06 Priemyselné pece 
 na spracovanie kovov
02.06.01 Príslušenstvo na priemyselné pece
02.06.02 Komorové priemyselné pece 
 na spracovanie kovov
02.06.03 Priebežné priemyselné pece 
 na spracovanie kovov
02.06.04 Vákuové, téglikové, spaľovacie, 
 poklopové a iné pece
02.06.05 Elektrické pece 
 na spracovanie kovov
02.06.06 Plynové pece na spracovanie kovov
02.06.07 Vákuové pece na spracovanie kovov
02.06.08 Taviace pece na spracovanie kovov
02.06.09 Spájacie pece
02.06.10 Plazmové pece na spracovanie kovov
02.06.99 Pece a zariadenia na spracovanie 
 kovov iné
02.07 Malé stroje a zariadenia na výrobu 
 presných odliatkov
02.07.01 Vákuové zariadenia 
 na tavenie a liatie
02.07.02 Presné liatie na vytaviteľný model
02.07.03 Presné liatie na trvalý model
02.08 Modely, formy a náradia na výrobu 
 odliatkov
02.08.01 Zariadenia na miesenie 
 a regeneráciu zlievárenských pieskov
02.08.02 Stroje na prípravu jadier na výrobu 
 odliatkov
02.08.03 Tlakové odlievacie formy
02.08.04 Formy na výrobu odliatkov metódou 
 spáliteľného modelu

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH
28. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií
TECHFÓRUM

23. – 26. 5. 2023



02.09 CAD, CAM, CIM pri výrobe 
 a spracovaní kovov
02.10 Poradenstvo pri výrobe 
 a spracovaní kovov
02.11 Inžinierske a projekčné služby 
 pri výrobe a spracovávaní kovov
02.12 Servis a opravy zariadení 
 na výrobu a spracovanie kovov
02.13 Výskum a vývoj zariadení 
 pre výrobu a spracovanie kovov
02.14 Zariadenia na výrobu 
 a spracovávanie kovov iné
03 KLASICKÁ A JADROVÁ 
 ENERGETIKA, TEPLÁRNE
03.01 Spaľovacie motory
03.01.01 Prvky spaľovacích motorov
03.01.02 Naftové motory
03.01.03 Benzínové motory
03.01.04 Dvojpalivové motory
03.01.05 Plynové motory
03.01.06 Elektrocentrály
03.01.99 Spaľovacie motory iné
03.02 Priemyselné a lodné kotly
03.02.01 Dielce a príslušenstvo priemyselných 
 a lodných kotlov
03.02.02 Priemyselné kotly
03.02.03 Priemyselné parné kotly
03.02.04 Lodné kotly
03.02.05 Generátory pary
03.02.06 Nádrže a potrubia 
 na priemyselné kotly
03.02.07 Horáky kotlov
03.03 Vykurovacie zariadenia
03.03.01 Dielce na vykurovacie zariadenia
03.03.02 Zariadenia na výrobu tepla
03.03.03 Teplárne
03.03.04 Rekuperátory
03.03.05 Vykurovacie prvky
03.03.06 Tepelné výmenníky
03.03.07 Predohrievače napájacej vody
03.03.08 Predohrievače plynu
03.03.09 Vzduchové ohrievače
03.03.10 Roštové vykurovanie
03.03.11 Suché práškové vykurovanie
03.03.12 Fluidizačné vykurovanie
03.03.13 Tepelné čerpadlá
03.03.14 Vykurovače
03.03.15 Solárne ohrevné systémy
03.03.16 Solárne panely
03.03.99 Systémy ohrevu iné
03.04 Turbíny
03.04.01 Dielce a príslušenstvo turbín
03.04.02 Parné turbíny
03.04.03 Plynové turbíny
03.04.04 Vodné turbíny
03.04.05 Vzduchové turbíny
03.04.06 Expanzné turbíny
03.04.07 Prestavateľné vrtuľové turbíny
03.04.08 Ostatné turbíny
03.05 Jadrová technika
03.05.01 Súčasti jadrových zariadení
03.05.02 Zariadenia pre pomocné jadrové 
 prevádzky
03.05.99 Jadrová technika iná
03.06 Úpravovne vody v elektrárňach
03.06.01 Zariadenia na odlučovanie olejov 
 a vody z kondenzátu v energetike
03.07 Dýzové tlačiarne
04 MATERIÁLY, POLOTOVARY 
 A ČASTI STROJOV
04.01 Hutnícke polotovary a výrobky 
 zo železa a ocele
04.01.01 Surové železo a vysokopecné 
 ferozliatiny
04.01.02 Oceľ valcovaná za tepla
04.01.03 Oceľové plechy
04.01.04 Oceľové rúrky, rúry a kolená
04.01.05 Oceľ valcovaná za studena
04.01.06 Ušľachtilé ocele
04.01.07 Oceľové drôty
04.01.08 Odliatky, výkovky, výlisky

04.01.09 Liatina
04.01.09.01 Sivá liatina
04.01.09.02 Tvárna liatina, ADI
04.01.10 Oceľoliatina
04.01.11 Kovové obrobky
04.01.12 Lisované, ťažené a razené 
 kovové dielce
04.01.13 Špeciálne prvky – kovové polotovary
04.01.14 Odliatky z umeleckej liatiny
04.01.15 Kovové prášky
04.01.16 Výrobky práškovej metalurgie
04.01.99 Hutnícke výrobky iné
04.02 Neželezné kovy a odliatky
04.02.01 Neželezné kovy a zliatiny
04.02.02 Tepelné dvojkovy
04.02.03 Výrobky z neželezných kovov
04.02.04 Odliatky z neželezných kovov
04.02.04.01 Zliatiny hliníka
04.02.04.02 Zliatiny medi
04.02.05 Kovové prášky
04.02.06 Výrobky práškovej metalurgie
04.03 Výrobky zo spekaných karbidov
04.04 Kovové prvky a súčasti 
 pre strojárenstvo
04.04.01 Skrutky, matice, svorníky
04.04.02 Kovanie
04.04.03 Spojovacie časti (matice, nity, skrutky, 
 závrtky) iné
04.04.04 Elektródy, zvarovacie drôty, tavidlá
04.04.05 Drôty
04.04.06 Súčasti z plechov
04.04.07 Pružiny, perá
04.04.08 Rúrkové konštrukcie
04.04.09 Aparatúry a nádoby
04.04.10 Reťaze
04.04.11 Diskové a iné kolesá
04.04.12 Disky
04.04.13 Piestové krúžky
04.04.14 Dištančné krúžky
04.04.15 Čapy
04.04.16 Ťahadlá
04.04.17 Tlmiče
04.04.18 Razníky, kolíky, strižníky, stĺpiky, 
 puzdrá, vyhadzovače
04.04.99 Kovové prvky a súčasti všeobecného 
 použitia iné
04.05 Stavebnicové systémy na stavbu 
 jednoúčelových strojov
04.06 Výskum a vývoj materiálov, 
 polotovarov a častí strojov
05 LOŽISKÁ, HYDR. PRVKY, PREVODY, 
 SPOJKY, MAZACIA TECHNIKA
05.01 Klzné a valivé ložiská
05.01.01 Dielce a príslušenstvo valivých ložísk
05.01.02 Spekané klzné ložiská
05.01.03 Gulôčkové ložiská
05.01.04 Valčekové ložiská
05.01.05 Ihlové ložiská
05.01.06 Kĺbové ložiská
05.01.07 Kuželové ložiská
05.01.08 Valivé súdočkové ložiská
05.01.09 Klzné ložiská
05.01.10 Špeciálne ložiská
05.01.11 Zariadenie na mazanie ložísk
05.01.12 Meracie nástroje pre ložiská
05.01.99 Ložiská iné
05.02 Hydraulické prvky a systémy
05.02.01 Dielce na hydraulické prvky
05.02.02 Hydrogenerátory
05.02.03 Hydromotory
05.02.04 Hydraulické turbíny
05.02.05 Hydraulické agregáty
05.02.06 Hydrostatické prevodovky
05.02.07 Hydraulické spojky
05.02.08 Hydraulické riadiace prvky
05.02.09 Tlakové hydraulické spínače
05.02.10 Nádrže hydraulických kvapalín
05.02.11 Hydraulické hadice so šraubovaním
05.02.12 Hydraulické deliče prietokov

05.02.12.01 Hydraulické hlavice
05.02.13 Hydraulické filtre
05.02.14 Čerpadlá pre hydrauliku
05.02.15 Hydraulické ventilátory
05.02.16 Manometre pre hydrauliku
05.02.17 Hydraulické riadiace systémy
05.02.18 Skúšky hydraulických prvkov
05.02.19 Výfukové systémy pre hydrauliku
05.02.99 Hydraulické prvky iné
05.03 Prevody
05.03.01 Dielce na prevody
05.03.02 Ozubené kolieska na prevody
05.03.03 Mechanické prevodovky
05.03.04 Mechanické kombinované 
 prevodovky
05.03.05 Hydraulické prevodovky
05.03.06 Variátory
05.03.07 Automatické prevodovky
05.03.08 Špeciálne prevodovky
05.03.09 Špeciálne prevody
05.03.09.01 Gulôčkové skrutky
05.03.99 Prevody iné
05.04 Spojky
05.04.01 Dielce na spojky
05.04.02 Mechanické spojky
05.04.03 Hydraulické spojky
05.04.04 Elektrické a magnetické spojky
05.04.05 Turbospojky
05.04.06 Spojkové obloženie
05.04.99 Spojky iné
05.05 Brzdy a brzdové systémy
05.05.01 Brzdové obloženia
05.05.02 Príslušenstvo bŕzd
05.06 Pohony
05.06.01 Lineárne pohony a posuny
05.06.02 Remeňové a reťazové pohony
05.06.03 Hriadele na pohony
05.07 Rozvodovky
05.08 Mazacia technika
05.08.01 Mazacie zariadenie
05.08.02 Dielce na mazacie zariadenia
05.08.03 Centrálna mazacia technika
05.08.04 Filtre pre mazaciu techniku
05.08.99 Mazacia technika iná
05.09 CAD, CAM, CIM na ložiská, 
 hydraulické prvky a prevody
05.10 Poradenstvo na ložiská, hydraulické 
 prvky a prevody
05.11 Inžinierske a proj. služby v oblasti 
 výroby ložísk, hydr. prvkov
05.12 Servis a opravy ložísk, hydr. prvkov 
 a prevodov
05.13 Výskum a vývoj ložísk, hyd. prvkov 
 a prevodov
06 VZDUCHOTECHNIKA, 
 PNEUM. PRVKY, KOMPRESORY, 
 CHLADIACE ZARIADENIA 
 A SUŠIARNE
06.01 Kompresory a priemyselné vývevy
06.01.01 Dielce na kompresory a vývevy
06.01.02 Piestové kompresory
06.01.03 Rotačné kompresory
06.01.04 Skrutkové kompresory
06.01.05 Membránové kompresory
06.01.06 Vysokotlakové kompresory
06.01.07 Turbokompresory
06.01.08 Pojazdné kompresory
06.01.09 Chladiace kompresory
06.01.10 Bezolejové vzduchové kompresory
06.01.11 Mazacie vzduchové kompresory
06.01.12 Kompresory na technické plyny
06.01.13 Priemyselné vývevy a vákuové 
 čerpadlá
06.01.14 Vzdúvadlá
06.01.15 Zariadenia na sušenie, úpravu 
 a filtráciu stlačeného plynu
06.01.16 Čističky kondenzátov na olejové 
 kompresory
06.01.99 Kompresory iné
06.02 Pneumatické prvky



06.02.01 Dielce na pneumatické prvky 
 a zariadenia
06.02.02 Pneumatické motory
06.02.03 Prvky na riadenie tlaku a prietoku 
 vzduchu
06.02.04 Pneumatické ventily tlaku
06.02.05 Pneumatické uzatváracie ventily
06.02.06 Pneumatické ventily prietoku
06.02.07 Rýchloodsávacie ventily
06.02.08 Bezpečnostné pneumatické ventily
06.02.09 Ovládacie, škrtiace 
 pneumatické ventily
06.02.10 Pneumatické špeciálne ventily
06.02.11 Pneumatické pracovné jednotky
06.02.12 Tlakové prevodovníky
06.02.13 Prístroje na úpravu vzduchu
06.02.14 Pneumatické rozvádzače
06.02.15 Pneumatické čističe a odlučovače
06.02.16 Pneumatické filtre
06.02.17 Pneumatické prevodovky
06.02.18 Pneumatické spojky
06.02.19 Pneumatické riadiace systémy
06.02.99 Pneumatické prvky iné
06.03 Chladiace a mraziace zariadenia 
 pre priemysel
06.03.01 Malé chladiace stroje a zariadenia
06.03.02 Mraziace zariadenia na klzisko
06.03.03 Stroje na vločkový ľad
06.03.04 Špeciálne chladiace a mraziace 
 zariadenia
06.03.05 Priemyselné kvapalinové chladiče
06.03.06 Odparovacie kondenzátory
06.03.07 Chladiace veže
06.03.08 Ovládacie a regulačné prístroje 
 na chladiace zariadenie
06.03.09 Dielce a príslušenstvo na chladiace 
 zariadenie
06.03.99 Chladiace a mraziace zariadenia 
 pre priemysel iné
06.04 Vzduchotechnické zariadenia
06.04.01 Dielce na vzduchotechnické 
 zariadenia
06.04.02 Ventilátory a príslušenstvo
06.04.03 Odprašovacie zariadenie vzduchu 
 a plynov
06.04.04 Odlučovače tuhých častíc
06.04.05 Filtre tuhých častíc
06.04.06 Zariadenia na čistenie výfukových 
 a vykurovacích plynov
06.04.07 Výmenníky tepla 
 pre vzduchotechniku
06.04.08 Vzduchotechnické zariadenia 
 pre čisté priestory
06.04.09 Klimatizačné zariadenia
06.04.10 Vzduchotechnické potrubie
06.04.11 Vzduchotechnické armatúry, 
 spojky a príruby
06.04.12 Ovládacie a kontrolné prístroje 
 na vzduchotechnické zariadenie
06.04.13 Solenoidové a pneumaticky 
 ovládané ventily na riadenie prietoku
06.04.14 Prevzdušňovacie zariadenia
06.04.99 Vzduchotechnické zariadenia iné
06.05 Sušiarne
06.05.01 Dielce a príslušenstvo sušiarenských 
 zariadení
06.05.02 Lieskové a roštové sušiarne
06.05.03 Skriňové a komorové sušiarne
06.05.04 Sušiarne tunelové a s dopravníkom
06.05.05 Rotačné sušiarne
06.05.06 Fluidizačné sušiarne
06.05.07 Vákuové sušiarne
06.05.99 Priemyselné sušiarne iné
06.06 CAD, CAM, CIM vo vzduchotechnike 
 a kompresorovej technike
06.07 Poradenstvo vo vzduchotechnike 
 a kompresorovej technike
06.08 Inžinierske a projekčné služby 
 vo vzduchotechnike 
 a v kompresorovej technike
06.09 Servis a opravy vzduchotech., 
 kompres. a chladiacich zariadení

06.10 Výskum a vývoj vzduchotechniky 
 kompresorov a chladiacich zariadení
07 VÝROBKY INÝCH ODBOROV 
 PRE STROJÁRSTVO
07.01 Chemické prípravky 
 pre priemyselnú výrobu
07.01.01 Mazivá, oleje
07.01.02 Farby, laky, riedidlá
07.01.03 Smalty
07.01.04 Tmely
07.01.05 Lepidlá
07.01.06 Odmasťovacie prostriedky
07.01.07 Antikorózne hmoty
07.01.08 Fotochemické výrobky
07.01.09 Čisté a špeciálne plyny pre priemysel
07.01.10 Čisté chemikálie pre priemyselnú 
 výrobu
07.01.11 Asfalty
07.01.12 Rozpúšťadlá
07.01.13 Pohonné hmoty (PHM)
07.01.99 Chemické prípravky pre priemyselnú 
 výrobu iné
07.02 Výrobky z technickej gumy
07.02.01 Tvarované výrobky z gumy
07.02.02 Profily z gumy
07.02.03 Gumové dosky
07.02.04 Dopravné pásy
07.02.05 Nádrže a vaky
07.02.06 Gumové hadice
07.02.07 Vlnovky, mechové manžety z gumy
07.02.08 Klinové remene
07.02.09 Tlmiče vibrácií
07.02.10 Ľahčená a máčaná guma
07.02.11 Pneumatiky a vzdušnice
07.02.99 Výrobky z technickej gumy iné
07.03 Výrobky z plastov pre strojárstvo
07.03.01 Vstrekovacie súčiastky z plastov
07.03.02 Lisované súčiastky z plastov
07.03.03 Výrobky z plastov so zaliatou vložkou
07.03.04 Výrobky z plastov tvarované za tepla
07.03.05 Plastové polotovary
07.03.06 Plastové fólie, dosky a tabule
07.03.07 Plastové vlákna, gumy, laná
07.03.08 Umelohmotné rúrky 
 a ich príslušenstvo
07.03.09 Umelohmotné hadice 
 a ich príslušenstvo
07.03.10 Vystužené výrobky z plastov
07.03.11 Obrobky z plastov
07.03.12 Plastové cisterny a kontajnery
07.03.13 Plastové reťaze
07.03.14 Penené plasty
07.03.15 Normalizované diely na výrobu foriem 
 a lisovacích nástrojov na plasty 
 (vedenia, vyhadzovače, horúce vtoky)
07.03.99 Strojové súčasti z plastov iné
07.04 Tesnenie
07.04.01 Kovové tesnenie
07.04.02 Umelohmotné tesnenie
07.04.03 Tesnenie z gumy
07.04.04 Tesnenie z korku
07.04.05 Azbestové tesnenia
07.04.06 Bezazbestové tesnenia
07.04.07 Tesnenie z grafitu
07.04.08 Profilové tesnenia
07.04.09 Samolepiace tesnenia
07.04.10 Guferá
07.04.11 Prírubové tesnenia
07.04.12 Tesnenie na ložiská
07.04.13 Rotačné tesnenia
07.04.14 Tesniace pásy
07.04.15 Univerzálne tesniace systémy
07.04.99 Tesnenia iné
07.05 Sklo a výrobky zo skla
07.05.01 Technické a laboratórne sklo
07.05.02 Optické sklo, hranoly, šošovky
07.05.03 Osvetľovacie sklo
07.05.04 Sklené rúrky
07.05.05 Sklené súčiastky pre priemysel

07.05.06 Výrobky zo sklených vlákien
07.05.07 Lamináty a kompozitné materiály
07.05.99 Výrobky zo skla iné
07.06 Porcelán a technická keramika
07.06.01 Inžinierska keramika
07.06.02 Rezná keramika
07.06.03 Priemyselná keramika spevnená 
 vláknami
07.06.04 Keramika v elektronike
07.06.05 Keramické súčiastky
07.06.06 Porcelánové súčiastky
07.06.99 Technická keramika iná
07.07 Uhlíkové súčiastky
07.07.01 Uhlíkové kefy pre elektrotechniku
07.07.02 Uhlíkové lamely
07.07.03 Uhlíkové ložiská
07.07.04 Antracit na neenergické využitie
07.08 Technické tkaniny
07.09 Papierenské výrobky 
 pre priemyselnú potrebu
07.10 Kožené a plstené súčiastky
07.11 Súčiastky z korku
07.12 Azbestové súčiastky
07.13 Technické kamene
07.14 Technické krištály
07.14.01 Zafírové dosky
07.14.02 Výrobky zo zafíru
07.15 Výrobky z preglejky pre priemysel
07.16 Značkovacie prostriedky na popis 
 a označovanie
07.17 Výskum a vývoj iných odborov 
 pre strojárstvo
07.18 Výrobky iných odborov 
 pre strojárstvo – iné
08 STROJE NA OBRÁBANIE, 
 TVAROVANIE A ÚPRAVU KOVOV
08.01 Obrábacie stroje
08.01.01 Sústruhy
08.01.02 Vŕtačky
08.01.03 Súradnicové vyvrtávačky
08.01.04 Frézovacie stroje
08.01.05 Rezné stroje
08.01.06 Závitorezné prístroje
08.01.07 Obrážačky, hoblovky, preťahovačky
08.01.08 Brúsky
08.01.09 Stroje na lúpanie tyčí
08.01.10 Honovacie stroje
08.01.11 Lapovacie stroje
08.01.12 Leštiace stroje
08.01.13 Superfinišové stroje
08.01.14 Stroje na ozubenie
08.01.15 Stroje na opracovanie kľukových 
 hriadeľov
08.01.16 Elektroiskrové obrábacie stroje
08.01.17 Elektrochemické obrábacie stroje
08.01.18 Ultrazvukové obrábacie stroje
08.01.19 Laserové obrábacie stroje
08.01.20 Stroje obrábacie a rezacie 
 s kvapalinovým lúčom
08.01.21 CNC a NC kovoobrábacie 
 jednoúčelové stroje
08.01.22 CNC a NC kovoobrábacie 
 viacúčelové stroje
08.01.23 Veľmi presné obrábacie stroje
08.01.24 Vertikálne obrábacie centrá
08.01.25 Horizontálne obrábacie centrá
08.01.26 Pružné výrobné linky
08.01.27 Dielce a príslušenstvo 
 na kovoobrábacie stroje
08.01.28 Stavebnicové komponenty na výrobu 
 špeciálnych obráb. strojov
08.01.29 Zariadenia pre rapid prototyping
08.01.99 Kovoobrábacie stroje iné
08.02 Nástroje na obrábanie kovov 
 v priemyselnej veľkovýrobe
08.02.01 Nástroje na diery
08.02.02 Frézy na kovy a umelé hmoty
08.02.03 Nástroje na ozubené kolesá
08.02.04 Pílové pásy a pílové kotúče na kovy
08.02.05 Závitníky



08.02.06 Závitorezné hlavy
08.02.07 Nože na obrábanie kovov
08.02.08 Sústružnícke hlavy
08.02.09 Diamantové nástroje
08.02.10 Bornitridové nástroje
08.02.11 Nástroje z tvrdokovu
08.02.12 Dýzy pre kovoobrábacie stroje
08.02.13 Rezné kvapaliny
08.02.14 Honovacie nástroje
08.02.15 Nástroje s vymeniteľnými britvovými 
 doštičkami
08.02.16 Vymeniteľné britvové doštičky
08.02.17 Rezacie a drážkovacie kotúče
08.02.18 Nástroje na obrábanie hliníka a iných 
 neželezných kovov
08.02.19 Modulárne stavebnicové nástrojové 
 systémy na CNC stroje
08.02.20 Špeciálne nástroje
08.02.99 Priemyselné nástroje na obrábanie 
 kovov iné
08.03 Upínacie náradie
08.03.01 Príslušenstvo na upínacie náradie
08.03.02 Náradie na upínanie obrobkov
08.03.03 Upínacie súčasti a príslušenstvo
08.03.04 Klieštiny, tyče a vyvrtávacie hlavy
08.03.99 Upínacie náradie iné
08.04 Brúsiace materiály a nástroje
08.04.01 Brúsiace papiere a plátna
08.04.02 Brúsiace kotúče a telieska
08.04.03 Brúsiace kamene, pilníky a segmenty
08.04.04 Diamantové brúsiace nástroje
08.04.05 Brusiace pomôcky
08.04.99 Brusiace nástroje a prostriedky iné
08.05 Tvarovacie stroje
08.05.01 Mechanické lisy
08.05.02 Hydraulické lisy
08.05.03 Pretlačovacie a vytlačovacie lisy
08.05.04 Ohýbacie lisy
08.05.05 Rovnacie lisy
08.05.06 Vystrihovacie a dostrihovacie lisy
08.05.07 Ohraňovacie lisy
08.05.08 Stroje na opracovanie plechov
08.05.09 Stroje na opracovanie rúrok
08.05.10 Montážne lisy
08.05.11 Lisy na spracovanie odpadov
08.05.12 Lisy na spracovanie šrotu
08.05.13 Automaty a tvarovacie linky
08.05.14 Buchary
08.05.15 Nožnice
08.05.16 Stroje na veľmi presné tvarovanie
08.05.17 Špeciálne tvarovacie stroje
08.05.18 Vysekávacie stroje
08.05.19 Dielce a príslušenstvo na tvarovacie 
 stroje
08.05.99 Tvarovacie stroje iné
08.06 Nástroje na objemové a plošné 
 tvarovanie
08.06.01 Nástroje na strihanie, rezanie 
 a ohýbanie plechu
08.06.02 Dierovadlá
08.06.03 Raznice
08.06.04 Nástroje na tvarovanie za studena
08.06.05 Nástroje na tvarovanie za tepla
08.06.06 Prevleky
08.06.07 Zápustky
08.06.08 Normalizované diely na tvarovacie 
 nástroje a formy (razníky, strižníky, 
 stĺpky, puzdrá, pružiny)
08.07 Ručné nástroje a náradie
08.07.01 Pneumatické ručné nástroje 
 a náradie
08.07.02 Elektrické ručné nástroje 
 pre veľkopriemyselnú výrobu
08.07.03 Hydraulické ručné náradie 
 a príslušenstvo
08.07.04 Bezpečnostné nástroje
08.07.05 Prenosné strojky na obrábanie, 
 rezanie a údržbu
08.07.06 Ručné nástroje 
 pre elektroinštalatérov
08.07.07 Upínacie páskové systémy

08.07.99 Ručné nástroje a náradie iné
08.08 Zariadenie na povrchovú 
 úpravu kovov
08.08.01 Abrazívne stroje suché (broky, drvina)
08.08.02 Odihlovacie stroje
08.08.03 Odmasťovacie a čistiace stroje
08.08.04 Galvanotechnika, metalizácia
08.08.05 Lakovacie stroje, striekacie pištole
08.08.06 Zariadenia na práškovanie
08.08.07 Potlač, razenie, chemická úprava 
 kovov
08.08.08 Zariadenia na nanášanie 
 tenkých vrstiev
08.08.09 Zariadenia na nanášanie umelých 
 hmôt na kovové výrobky
08.08.10 Zariadenia na nanášanie teflonu 
 na výrobky
08.08.11 Laserové popisovanie a značenie
08.08.12 Gravírovacie a rycie stroje 
 a zariadenia
08.08.13 Zariadenia na žiarové zinkovanie
08.08.99 Zariadenia na povrchovú úpravu 
 kovov iné
08.09 Stroje a zariadenia na jemnú 
 mechaniku a optiku
08.09.01 Stroje a prísl. na stroje na jemnú 
 mechaniku a optiku
08.09.02 Stroje na hodinársku výrobu
08.09.03 Stroje na výrobu ozdobných 
 a úžitkových retiazok
08.10 Stroje na iné kovospracovateľské 
 výrobky
08.10.01 Stroje na výrobky z drôtov
08.10.02 Stroje na výrobu mreží
08.10.03 Stroje na výrobu klincov, skrutiek 
 a závrtiek
08.10.04 Stroje na výrobu reťazí
08.10.05 Stroje na výrobu kovových hadíc
08.10.06 Stroje na výrobu ložísk
08.10.07 Stroje na výrobu lekárskych 
 nástrojov a prístrojov
08.10.08 Stroje pre výrobne automobilov
08.10.99 Stroje na kovospracovateľské 
 výrobky iné
08.11 Magnetické separátory
08.12 Zariadenia na lepenie kovov
08.13 Stroje, zariadenia a polotovary 
 na spracovanie zlata
08.14 CAD, CAM, CIM pre obrábacie 
 a tvarovacie stroje a pre stroje 
 na úpravu kovov
08.15 Poradenstvo na obrábacie 
 a tvarovacie stroje
08.16 Inžinierske a projekčné služby 
 v oblasti obráb. a tvar. strojov
08.17 Servis a opravy obráb., tvar. 
 strojov a strojov na úpravu kovov
08.18 Výskum a vývoj strojov 
 na obrábanie, tvarovanie 
 a úpravu kovov
09 STROJE PRE CHEMICKÝ, 
 GUMÁRENSKÝ A PLASTIKÁRSKY 
 PRIEMYSEL
09.01 Spoločné zariadenia pre chemický 
 a gumárenský priemysel
09.01.01 Nádrže, nádoby, tlakové nádoby
09.01.02 Kolóny
09.01.03 Filtre na chemickú výrobu
09.01.04 Miešacie a hnetovacie stroje
09.01.05 Drviče
09.01.06 Mlyny pre chemický a gumárenský 
 priemysel
09.01.07 Odlučovače, separátory
09.01.08 Vzduchové triediče a presievače
09.01.09 Odprašovacie zariadenia
09.01.10 Odstredivky
09.01.11 Odparovače
09.01.12 Homogenizátory
09.01.13 Dekantéry
09.01.14 Kryštalizačné zariadenie
09.01.15 Čistiace zariadenia pre chémiu
09.01.16 Výmenníky tepla pre chémiu
09.01.17 Dávkovacie zariadenia pre chémiu

09.01.18 Dopravné zariadenia pre chemickú 
 a gumárenskú prevádzku
09.01.19 Silá
09.01.20 Zariad. na výrobu umelých vlákien
09.01.21 Biochemické a biotechnologické 
 zariadenia
09.01.22 Odsávacie a odpraš. zariadenia 
 pre chemický a gumárenský 
 priemysel
09.01.23 Základné polyuretánové výrobky 
 a penové systémy
09.01.99 Spoločné zariadenia chemického 
 a gumárenského priemyslu iné
09.02 Stroje a príslušenstvo 
 pre chemický priemysel
09.02.01 Dielce a príslušenstvo na stroje 
 pre chemický priemysel
09.02.02 Zariadenia pre petrochémiu
09.02.03 Zariadenia na spracovanie uhlia 
 a dechtu
09.02.04 Zariadenia na spracovanie 
 zemného plynu
09.02.05 Zariadenia pre anorganickú výrobu
09.02.06 Zariadenia pre organickú výrobu
09.02.07 Zariadenia na výrobu 
 makromolekulárnych hmôt
09.02.08 Zariadenia na výrobu 
 náterových hmôt
09.02.09 Zariadenia na výrobu agrochemikálií
09.02.10 Zariadenia na výrobu 
 syntetických vlákien
09.02.11 Zariadenia na výrobu trhavín
09.02.12 Zariadenia pre farmaceutickú výrobu
09.02.13 Stroje na výrobu granulátov
09.02.14 Stroje na výrobu mydiel a čistiacich 
 prostriedkov
09.02.15 Stroje na výrobu kozmetiky
09.02.16 Zariadenia na spracovanie krémov, 
 roztokov, suspenzií a emulzií
09.02.17 Zariadenia na výrobu stearinu, 
 glycerínu a sviečok
09.02.18 Zariadenia na výrobu a skladovanie 
 technických plynov
09.02.99 Stroje pre iné chemické odbory
09.03 Stroje a zariadenia na spracovanie 
 gumy a plastov
09.03.01 Dielce a príslušenstvo 
 na gumárenské a plastikárske stroje
09.03.02 Stroje na výrobu zmesí z gumy 
 a plastov
09.03.03 Kalandre - valcovanie strojov
09.03.04 Extrudéry - vytlačovacie stroje
09.03.05 Vstrekovacie lisy
09.03.06 Zariadenie na tvarovanie plastických 
 hmôt vyfukovaním
09.03.07 Stroje na obrábanie plastických hmôt
09.03.08 Stroje na zvarovanie 
 plastických hmôt
09.03.09 Stroje a zariadenia na výrobu 
 plastových okien a dverí
09.03.10 Farbiace jednotky 
 na plastové materiály
09.03.11 Stroje na orezávanie gumy a plastov
09.03.12 Stroje na výrobu a opravu pneumatík 
 a vzdušníc
09.03.13 Vulkanizačné lisy
09.03.14 Protektorovacie zariadenia
09.03.15 Stroje na výrobky z technickej gumy
09.03.16 Stroje na výrobu gumových hadíc
09.03.17 Stroje na výrobu dosiek, fólií, hadíc 
 a profilov z plastov
09.03.18 Zariadenia na regeneráciu gumových 
 a plastických odpadov
09.03.19 Drviče plastov
09.03.20 Drviče pneumatík
09.03.99 Stroje a zariadenia na spracovanie 
 gumy a plastov iné
09.04 Kompletné závody chemického 
 priemyslu
09.05 Kompletné gumárenské 
 a plastikárske závody
09.06 Stroje a zariadenia pre priemysel 
 celulózy, kartonáže a papiera
09.07 CAD, CAM, CIM pre chemické 
 a gumárenské prevádzky



09.08 Poradenstvo na chemickú 
 a gumárenskú výrobu
09.09 Inžinierske a projekčné služby 
 pre chemickú a gumárenskú výrobu
09.10 Servis a opravy strojov chemického 
 a gumárenského priemyslu
09.11 Výskum a vývoj strojov 
 pre chemický, gumárenský 
 a plastikársky priemysel
10 STROJE A ZAR. PRE KERAMICKÝ 
 A SKLÁRSKY PRIEMYSEL 
 A NA VÝROBU STAVEBNÝCH HMÔT
10.01 Žiarové tech. pre vápenky, 
 cementáme, tehlárne a keram. 
 závody
10.01.01 Dielce a príslušenstvo sušiarenských 
 zariadení
10.01.02 Pece na vypaľovanie
10.01.03 Pomôcky na vypaľovanie
10.01.04 Pecné horáky a vykurovacie systémy
10.01.05 Pecné vozíky a dopravné systémy
10.01.06 Žiaruvzdorné materiály
10.01.07 Kontrolná a ovládacia technika 
 pre technológiu výpalu
10.01.08 Technol. zar. na zneškodňovanie 
 ekologicky nežiadúcich emisií
10.01.99 Stroje pre žiarovú technológiu iné
10.02 Ostatné tech. pre keramický priem. 
 a výrobu stavebných hmôt
10.02.01 Úprava surovín v keram. priemysle 
 a vo výrobe stavebných hmôt
10.02.02 Príprava hmoty v keram. priemysle 
 a vo výrobe stavebných hmôt
10.02.03 Technológia formovania keramických 
 a stavebných hmôt
10.02.04 Manipulačná a dopravná technika 
 v keramickom priemysle
10.02.05 Povrch. úpravy výrobkov keram. 
 priemyslu a priemyslu staveb. hmôt
10.03 Stroje a zariadenia pre sklársky 
 priemysel
10.03.01 Žiarová technológia – tavenie skla
10.03.02 Tvarovanie skla
10.03.03 Technológia chladenia skla
10.03.04 Špeciálne zariadenia a materiály 
 pre sklársky priemysel
10.03.05 Ostatné technológie pre sklársky 
 priemysel
10.03.06 Projektovanie a výroba sklární
10.04 Stroje a zariadenia na výrobu 
 betónových prefabrikátov a prvkov
10.04.01 Drviče, triediče a práčky pieskov
10.04.02 Veľkokapacitné stacionárne miešačky 
 betónových zmesí
10.04.03 Zariadenia na dopravu betónu
10.04.04 Stroje a formy na výr. betónových 
 a železobetón. rúr a rúrok
10.04.05 Stroje a zar. na výrobu prekladov, 
 železobetón. dosiek a panelov
10.04.06 Stroje a zar. na výrobu schodišť. 
 stupňov, dlažby a obrubníkov
10.04.07 Stroje a zariadenia na výrobu 
 betónovej zámkovej dlažby
10.04.08 Stroje a zariadenia na výrobu 
 betónovej strešnej krytiny
10.04.09 Linky na výrobu pražcov a stožiarov 
 z predpätého betónu
10.05 Zariadenia na výrobu tvárnic
10.05.01 Dávkovacie systémy na výrobu tvárnic
10.05.02 Miešacie zariadenia na výrobu tvárnic
10.05.03 Stroje na výrobu tvárnic
10.05.04 Transportné a paletovacie zariadenia 
 na tvárnice
10.06 Stroje a zariadenia na výrobu 
 technickej keramiky 
 a žiaruvzdorných materiálov
10.07 Stroje a zariadenia na výrobu 
 sanitárnej keramiky
10.08 Stroje a zar. na spracovanie 
 prír. a aglomerovaného kameňa
10.08.01 Píly, brúsky, frézky a vŕtačky 
 na opracovanie kameňa
10.09 Linky na výrobu izolačných dielcov 
 z minerálnych vlákien
10.10 Výrobky pre stavebníctvo

10.10.01 Kovové výrobky pre stavebníctvo
10.10.02 Výrobky z plastických hmôt 
 pre stavebníctvo
10.10.99 Výrobky pre stavebníctvo iné
10.11 Žiarové zinkovanie
10.11.01 Žiarové zinkovanie oceľových 
 konštrukcií
10.12 CAD, CAM, CIM pre výr. sklársku, 
 keram. a pre výr. stav. hmôt
10.13 Poradenstvo pre sklársku výrobu, 
 keram. a pre výr. stav. hmôt
10.14 Inžinier. a projek. služby 
 pre sklársky a keramický priemysel
10.15 Servis a opravy strojov 
 v sklárskom a keram. priemysle 
 a výrobe stavebných hmôt
10.16 Výskum a vývoj strojov pre sklársky 
 a keramický priemysel
10.17 Stroje a zariadenia pre keramický 
 a sklársky priemysel iné
11 STAVEBNÉ STROJE, ZARIADENIA 
 A TECHNOLÓGIA
11.01 Stroje a zariadenia na prieskum )
 stavebných základov
11.02 Stavebné stroje na zemné práce
11.02.01 Buldozéry
11.02.02 Bagre
11.02.03 Nakladače
11.02.04 Kolesové traktory s prídavným 
 zariadením na zemné práce
11.02.05 Pásové traktory na zhutňovanie
11.02.06 Dampre
11.02.07 Skrejpre
11.02.08 Grejdre
11.02.09 Vŕtacie súpravy
11.02.10 Hydraulické drapáky
11.02.11 Ryhovače
11.02.12 Baranidlá
11.02.13 Zhutňovacie stroje na zemné práce
11.02.14 Prídavné zariadenia 
 na stavebné stroje
11.02.99 Stavebné stroje na zemné práce iné
11.03 Malé stavebné stroje
11.03.01 Mikrorýpadlá
11.03.02 Univerzálne stroje
11.03.03 Maloprofilové mobilné vŕtacie stroje
11.03.04 Mininakladače
11.03.05 Minirýpadlá
11.03.06 Kombinovaný stroj bager - nakladač
11.03.07 Prídavné zar. na malé stavebné stroje
11.03.99 Malé stavebné stroje iné
11.04 Stavebné stroje na bezvýkopové 
 technológie
11.04.01 Pretlačovacie zemné stroje
11.04.02 Pretlačovacie súpravy 
 na inžinierske siete
11.04.03 Rúry na mikrotunelovanie
11.05 Stroje pre podzemné staviteľstvo
11.05.01 Raziace štíty
11.05.02 Vŕtacie stroje 
 pre podzemné staviteľstvo
11.06 Zariadenie na injektáž
11.07 Demolácia
11.07.01 Vysokotlakové vodné systémy 
 na demoláciu a rekonštrukciu
11.07.02 Nožnice na betón
11.07.03 Drviče stavebnej sutiny
11.07.04 Sklzy na sutiny
11.07.05 Triedičky stavebnej sutiny
11.08 Špeciálne zakladanie objektov
11.08.01 Podzemné steny
11.08.02 Kotviaca a upevňovacia technika
11.08.03 Piloty, mikropiloty
11.08.04 Dýzové injektáže
11.08.05 Paženie stavebných jám
11.09 Betonárska armovacia oceľ
11.09.01 Oceľové armovacie prúty
11.09.02 Oceľové armovacie siete a rohože
11.09.03 Oceľové armovacie mikrovýstuže
11.10 Stroje a zariadenia na spracovanie 
 betonárskej ocele

11.10.01 Nožnice na betonársku oceľ
11.10.02 Ohýbačky na betonársku oceľ
11.10.03 Stroje na ohýbanie a strihanie 
 betonárskych armovacích sietí
11.10.04 Automatické zar. na strihanie 
 a ohýbanie betonárskej ocele
11.10.05 Kompletné zar. na spracovanie 
 betonárskej ocele
11.11 Stroje a zariadenia na výrobu 
 betónu a maltových zmesí
11.11.01 Miešačky betónu
11.11.02 Betonárne
11.11.03 Pojazdné domiešavačky betónu
11.11.04 Čerpadlá na betónové zmesi
11.12 Stroje na striekanie betónu 
 a maltových zmesí
11.13 Stroje na spracovanie 
 zbytkového betónu
11.14 Zar. na spracovanie suchých 
 omietkových zmesí
11.15 Bednenie
11.16 Zhutňovače betónu
11.17 Omietacie stroje
11.18 Lešenie
11.18.01 Stavebné podpery (statické lešenie)
11.18.02 Malé stavebné lešenie
11.18.03 Stacionárne lešenie
11.18.04 Pojazdné lešenie
11.18.05 Oceľové lešenie
11.18.06 Hliníkové lešenie
11.18.07 Systémy stavebných lešení
11.18.08 Stavebné rebríky
11.19 Manipulačná a zdvíhacia 
 technika pre stavebníctvo
11.19.01 Výťahy na dopravu 
 stavebného materiálu
11.19.02 Samohybné pracovné plošiny 
 pre stavebníctvo
11.19.03 Pásové dopravníky pre stavebníctvo
11.20 Stavebné kovové konštrukcie
11.20.01 Oceľové konštrukcie pre haly, 
 sklady, poľnohospodárstvo
11.20.02 Strešné oceľové konštrukcie
11.20.03 Systémy prefabrikovaných 
 oceľových objektov
11.20.04 Špeciálne vráta pre priemyselné 
 objekty a garáže
11.20.05 Pomocné a prídavné zariadenia 
 na stavebné kovové konštrukcie
11.21 Nekovové systémy 
 na prefabrikovanú výstavbu
11.22 Ubytovacie bunky pre stavbárov
11.22.01 Obytné kontajnery
11.23 Stroje na budovanie cestných 
 komunikácií
11.23.01 Obalovne živičnej drviny
11.23.02 Stroje na prepravu asfaltu
11.23.03 Cestné valce
11.23.04 Finišery
11.23.05 Zariadenie na regeneráciu asfaltu
11.23.06 Stroje a zariadenia na kladenie dlažby
11.23.07 Stroje na frézovanie vozoviek
11.23.08 Rezače medzier na živičné 
 a betónové povrchy
11.23.09 Stroje na značenie ciest
11.23.10 Stroje na údržbu vozoviek
11.23.11 Stroje na regeneráciu povrchu 
 vozoviek
11.23.99 Stroje na budovanie komunikácií iné
11.24 Stroje na budovanie 
 a údržbu železníc
11.24.01 Čističky štrkového lôžka
11.24.02 Zhutňovače štrkového lôžka
11.24.03 Univerzálne viacúčelové pracovné 
 lokomotívy
11.24.04 Pojazdné silá na stavbu a údržbu 
 železníc
11.24.05 Krovinorezy
11.24.99 Stroje a zar. na budovanie a údržbu 
 železníc iné
11.25 Stroje a nástroje na vŕtanie, 
 rezanie a brúsenie prírodných 
 stavebných materiálov



11.25.01 Búracie, vŕtacie, sekacie a zbíjacie 
 kladivá
11.25.02 Brúsne telesá na opracovanie 
 keramiky, betónu, skla a kameňa
11.25.03 Frézky na odstraňovanie fasád
11.25.04 Frézky na drážky do steny a betónu
11.25.05 Príklepové vŕtačky, vrtáky a dláta
11.25.06 Stroje na delenie obkladačiek 
 a dlaždíc z keramiky a betónu
11.25.07 Delenie stav. materiálu pomocou 
 technológie vodného lúča
11.25.08 Diamantové nástroje pre stavebníctvo
11.25.09 Nastreľovacie zariadenia
11.25.10 Jadrové vŕtačky
11.25.11 Stenové píly
11.26 Stavebné kompresory
11.27 Vodné čerpadlá pre stavebníctvo
11.28 Bezdrôtové diaľkové ovládanie 
 pre stavebné stroje a žeriavy
11.29 Stavebné kovanie
11.30 Prenosné boxy na ukladanie 
 ropných látok
11.31 Plastové rúrky a tvarovky 
 na rozvod studenej vody
11.32 Plastové rúrky a tvarovky
 na rozvod teplej vody
11.33 Stavebná izolácia
11.33.01 Izolácia proti vode a vlhkosti
11.33.02 Tepelná izolácia
11.33.03 Zvuková izolácia
11.34 Technológia izolácie mostoviek 
 a diaľničných mostov
11.35 Sanácia vlhkého muriva
11.36 Stroje a zar. na kladenie podlahovín
11.37 Chemické prípravky pre stavebníctvo
11.38 Špeciálne stavebné hmoty 
 pre priemyselné prevádzky
11.39 CAD, CAM, CIM pre stav. práce
11.40 Poradenstvo v oblasti stavebných 
 strojov
11.41 Inžin. a projekčné služby v oblasti 
 stavebných prác, strojov a zariadení
11.42 Servis a opravy stavebných strojov 
 a zariadení
11.43 Výskum a vývoj stavebných strojov 
 a zariadení
11.44 Stavebné stroje, zariadenia 
 a príslušenstvá iné
12 ARMATÚRY, ČERPADLÁ, 
 ZAVLAŽOVACIA TECHNIKA, 
 VODNÉ HOSPODÁRSTVO, 
 KANALIZÁCIA
12.01 Priemyselné armatúry
12.01.01 Dielce a príslušenstvo armatúr
12.01.02 Hydroventily
12.01.03 Uzatváracie a spätné ventily
12.01.04 Bezpečnostné ventily
12.01.05 Regulačné ventily
12.01.06 Redukčné ventily
12.01.07 Servoventily na riadenie
12.01.08 Elektromagnetické ventily
12.01.09 Termostatické ventily
12.01.10 Guľové kohútiky
12.01.11 Ostatné kohútiky
12.01.12 Posúvače
12.01.13 Klapky
12.01.14 Armatúry na vysoké tlaky a teploty
12.01.15 Armatúry pre vákuovú techniku
12.01.16 Armatúry na agresívne látky
12.01.17 Armatúry na abrazívne látky
12.01.18 Armatúry na látky horľavé a výbušné
12.01.19 Armatúry na látky riedko tečúce
12.01.20 Armatúry na odpadové a kalové vody
12.01.21 Armatúry na čistú vodu
12.01.22 Umelohmotové armatúry
12.01.23 Koaxiálne armatúry
12.01.24 Miesiace armatúry
12.01.25 Špeciálne armatúry
12.01.99 Priemyselné armatúry iné
12.02 Priemyselné potrubie, nádrže
12.02.01 Dielce na potrubie

12.02.02 Cisterny
12.03 Čerpadlá
12.03.01 Dielce a príslušenstvo na čerpadlá
12.03.02 Čerpadlá pre jadrovú energetiku
12.03.03 Čerpadlá pre klasickú energetiku
12.03.04 Čerpadlá na vysoké tlaky a teploty
12.03.05 Čerpadlá pre chémiu
12.03.06 Čerpadlá pre potravinárstvo
12.03.07 Čerpadlá pre bane
12.03.08 Kalové čerpadlá
12.03.09 Čerpadlá pre strojárenstvo
12.03.10 Čerpadlá pre vodné hospodárstvo
12.03.11 Drenážne čerpadlá
12.03.12 Čerpadlá odpadových vôd
12.03.13 Čerpacie žeriavy odpadových vôd
12.03.14 Čerpadlá pre poľnohospodárstvo
12.03.15 Zavlažovacia technika
12.03.16 Čerpadlá na pitnú vodu
12.03.17 Priemyslové čerpadlá
12.03.18 Čerpadlá pre malospotrebiteľov
12.03.19 Vysokotlakové čerpadlá
12.03.20 Čerpadlá na pevné látky
12.03.21 Čerpadlá na abrazívne látky
12.03.22 Čerpadlá na kvapalné plyny
12.03.23 Ponorné čerpadlá
12.03.24 Dávkovacie čerpadlá
12.03.25 Samonasávacie čerpadlá
12.03.26 Kúrenárske čerpadlá
12.03.27 Motorové vodné čerpadlá
12.03.28 Čerpacie sústrojenstvo 
 a investičné celky
12.03.29 Čerpadlá a merače kvapalných palív
12.03.30 Stojany na výdaj pohonných hmôt
12.03.99 Čerpadlá iné
12.04 Riediace zariadenie
12.04.01 Riediace zariadenie na kvapalné 
 produkty
12.04.02 Riediace zariadenie na práškové 
 produkty
12.05 Čerpacie stanice
12.05.01 Vodárenské čerpacie stanice
12.05.02 Kanalizačné čerpacie stanice
12.05.03 Obehové čerpacie stanice 
 pre diaľkovú prepravu tep. energie
12.05.04 Čerpacie stanice pre klasickú 
 i jadrovú energetiku
12.06 Úpravovne vody
12.06.01 Dielce a príslušenstvo 
 pre úpravovne vody
12.06.02 Úpravovne pitnej a úžitkovej vody
12.06.03 Úpravovne priemyselných vôd
12.06.04 Úpravovne odpadových vôd
12.06.05 Mechanické čistenie
12.06.06 Chemické a fyzikálne čistenie vôd
12.06.07 Biologické čistenie vôd
12.06.08 Spracovanie kalov a bioplynu 
 pri úprave vôd
12.06.09 Sedimentačná úprava vôd
12.06.10 Doplnky a pomocné zariadenia 
 úpravovní vôd
12.06.99 Druhy úpravovní vôd iné
12.07 Vnútorné vybavenie budov
12.07.1 Vodovod, plynovod, kanalizácia 
 a vykurovanie v budovách
12.08 Výstavba a rekonštrukcia
12.09 Bazény a hydromasážne zariadenia
12.10 Inštitúcie, asociácie, zväzy, odborná 
 literatúra a vzdelávanie
12.11 Ostatné
12.12 Ochrana životného prostredia
12.12.1 Zber, preprava, triedenie 
 a spracovanie odpadu
12.12.2 Komunálne odpady
12.12.3 Drviče, lisy na odpad
12.12.4 Spaľovne, triediarne, kompostárne 
 a sklady
12.12.5 Nádoby na vrecia na odpad
12.12.6 Rekultivácia a recyklácia
12.12.7 Nové technológie pre nakladanie 
 s odpadmi

12.12.8 Návrh, výstavba a modernizácia 
 zariadení pre nakladanie s odpadmi
12.12.9 Počítačový software
12.12.10 Inštitúcie, poradenská činnosť
12.12.11 Vydavateľstvá
12.13 Technológie a služby pre rozvoj 
 miest a obcí
12.14 Hydroenergetika
12.15 Izolácie
12.16 CAD, CAM, CIM pre armatúry, 
 čerpadlá, vodné hosp. a zavl. tech.
12.17 Poradenstvo vo vodnom hosp. 
 a zavl. tech.
12.18 Inžinierstvo a projekčné služby 
 vo vodnom hosp. a zavl. technike
12.19 Servis a opravy zariadení zavl. 
 techniky a vodného hospodárstva
12.20 Výskum a vývoj armatúr, čerpadiel 
 a zariadení vodného hospodárstva
12.21 Vodovody a kanalizácie, výstavba
12.21.1 Potrubné systémy
12.21.2 Spojovacie materiály, armatúry, 
 uzávery, ventily, klapky, redukcie
12.21.3 Objekty vo vodovodných sieťach, 
 šachty, kalník, vzdušník
12.21.4 Objekty na stokových sieťach, šachty 
 odľahčovacie komory
12.22 Individuálne systémy zachytávania 
 a čistenia odpadových vôd
12.22.1 Objekty využívané na čistenie 
 komunálnych odpadových vôd
12.22.2 Objekty využívané na čistenie 
 priemyselných odpadových vôd
12.22.3 Technológie čistenia komunálnych 
 odpadových vôd
12.22.4 Technológie čistenia priemyselných 
 odpadových vôd
12.22.5 Čerpadlá a dúchadlá využívané 
 na ČOV
12.22.6 Meranie a monitoring kvantity 
 a kvality odpadových vôd
12.22.7 Žumpy
12.22.8 Septiky
12.22.9 Domové čistiarne odpadových vôd
12.23 Kalové hospodárstvo
12.23.1 Spracovanie kalu, stabilizácia, 
 zahusťovanie
12.23.2 Zariadenia a technológie 
 odvodnenia kalu
12.23.3 Druhotné spracovanie a využitie kalu
12.24 Plynové hospodárstvo
12.24.1 Plynojemy, bioplynové stanice
12.24.2 Rozvody, prípojky, poklopy pre plyn
12.25 Bezvýkopové technológie
12.25.1 Obnoviteľné zdroje energie
12.25.2 Malé vodné elektrárne
12.25.3 Tepelné čerpadlá
12.25.4 Kogeneračné jednotky
12.26 Protipovodňová ochrana
12.26.1 Zariadenia na ochranu 
 pred povodňami
12.26.2 Protipovodňové steny, bariéry, 
 ochranné valy
12.26.3 Varovné systémy
12.26.4 Monitoring stavu povrchových vôd
12.26.5 Predpovedné systémy kvantity 
 povrchových vôd
12.27 Poradenská, projekčná 
 a investorská činnosť
12.27.1 Realizácie projektov v štádiu prípravy
12.27.2 Realizácie projektov v štádiu realizácie
12.27.3 Investorská činnosť
12.27.4 Manažment výstavby
12.27.5 Stavebný dozor
12.28 Zariadenia vo vodnom hospodárstve 
 a zavl. technike iné
13 STROJE PRE TEXTILNÝ, 
 KONFEKČNÝ, KOŽIARSKY 
 A OBUVNÍCKY PRIEMYSEL
13.01 Stroje a zariadenia 
 pre textilnú výrobu
13.01.01 Stroje na prípravu textilných vlákien
13.01.02 Stroje na spracovanie 
 textilného odpadu



13.01.03 Stroje na pradenie a súkanie
13.01.04 Stroje na výrobu povrazového tovaru 
 a lán
13.01.05 Zariadenie na prípravu vlákna 
 pred tkaním
13.01.06 Pletacie stroje
13.01.07 Stroje na tkanie, stavy
13.01.08 Stroje na tkanie zo špec. vlákien 
 (sklen. vlákno, kov, azbest)
13.01.09 Zariadenie na výrobu kobercov, 
 gobelínu a poťahových tkanín
13.01.10 Stroje na výrobu krajok, tylu a výšiviek
13.01.11 Stroje na úpravu textílií
13.01.12 Stroje na farbenie a vyzrážanie textilu
13.01.13 Stroje na potláčanie textilu
13.01.14 Stroje na výrobu tkanín s povlakom
13.01.15 Zariadenie na výrobu obväzového 
 materiálu a vaty
13.01.16 Stroje na výrobu textilných vriec 
 a obalov
13.01.17 Stroje na výr. netkaných textílií, 
 plsti a lisovaných tkanín
13.01.18 Dielce a príslušenstvo na textilné 
 stroje a výrobu
13.01.99 Stroje a zariadenia pre textilnú 
 výrobu iné
13.02 Kompletné textilné závody
13.03 Stroje na konfekčnú výrobu
13.03.01 Šijacie stroje na konfekčnú výrobu
13.03.02 Strihacie stroje na konfekčnú výrobu
13.03.03 Stroje na úpravu a prípravu konfekcie
13.03.04 Fixačné a žehliace stroje
13.03.99 Stroje na konfekčnú výrobu iné
13.04 Kompletné konfekčné závody
13.05 Stroje na kožiarsku výrobu
13.05.01 Dielce a príslušenstvo 
 na kožiarsku výrobu
13.05.02 Šijacie stroje na kožiarsku výrobu
13.05.03 Stroje na výrobu obuvi
13.05.04 Vykrojovacie a strihacie stroje 
 na kožiarsku výrobu
13.05.05 Rukavičkárske stroje
13.05.06 Špeciálne kožiarske stroje
13.05.99 Stroje pre kožiarsku výrobu iné
13.06 Kompletné kožiarske a obuvnícke 
 závody
13.07 CAD, CAM, CIM pre textilný, 
 konfekčný a kožiarsky priemysel
13.08 Poradenstvo pre textilný, 
 konfekčný a kožiarsky priemysel
13.09 Inžin. a proj. služby pre textilný, 
 konfekčný a kožiarsky priemysel
13.10 Servis textilných, konfekčných 
 a kožiarskych strojov
13.11 Výskum a vývoj textilných, 
 konfekčných a kožiarskych strojov
14 ELEKTROENERGETIKA 
 A SILNOPRÚDOVÁ 
 ELEKTROTECHNIKA
14.01 Výroba a rozvod elektrickej energie
14.02 Elektromotory, generátory, 
 transformátory
14.03 Rozvádzače
14.04 Elektroinštalácie
14.05 Racionalizácia spotreby energie
14.06 Elektrotepelná a klimatizačná 
 technika
14.07 Elektrické stroje
14.08 Elektrické prístroje
14.09 Výkonové polovodičové systémy
14.10 Akumulátory, galvanické články 
 a batérie
15 RIADIACA, AUTOMATIZAČNÁ 
 A REGULAČNÁ TECHNIKA
15.01 Prístroje na automatickú reguláciu 
 a riadenie
15.01.01 Dielce na zariadenia 
 pre automatizáciu 
 a reguláciu riadenia
15.01.02 Prevodníky elektrických 
 a neelektrických veličín
15.01.03 Čítače na reguláciu
15.01.04 Diaľková kontrola a ovládanie

15.01.05 Elektrické a elektromagnetické 
 regulátory
15.01.06 Ovládače a výkonové členy
15.01.07 Velíny
15.01.08 Riadiace a meracie systémy
15.01.09 Systémy automatického riadenia 
 výrobných procesov
15.01.10 Systémy automatického riadenia 
 pre železničnú dopravu
15.01.11 Systémy automatického riadenia 
 pre leteckú dopravu
15.01.12 Meracie a automatizačné zariadenie 
 pre zásobovanie a distribúciu
15.01.13 Zariadenie na zber a spracovanie 
 údajov pre riadiace počítače
15.01.14 Technika dátového rozvodu 
 v budovách
15.01.15 Vysoko spoľahlivé redundantné 
 riadiace systémy
15.01.99 Prístroje a zariadenia na automatickú 
 reguláciu iné
15.02 Výstražné a zabezpečovacie 
 zariadenia
15.02.01 Železničné, letecké a cestné 
 výstražné zabezpečovacie zariadenia
15.02.02 Banské zabezpečovacie zariadenia
15.02.03 Monitorovacie a výstražné 
 systémy pre nebezpečenstvo
15.02.04 Systémy hlásenia porúch
15.02.99 Výstražné a zabezpečovacie 
 zariadenia iné
15.03 Dozorné a kontrolné zariadenia
15.03.01 Kontrola prístupu
15.03.02 Zariadenie na kontrolu osôb a batožín
15.03.03 Televízne monitorovacie zariadenie
15.04 Systémy hlásičov požiarov, plynu
15.05 Systémy hlásenia vlámaní, 
 nebezpečia, vstupu nepovolaných 
 osôb
15.06 CAD, CAM, CIM v riadiacej, 
 automatizačnej a regulačnej 
 technike
15.07 Poradenstvo v riadiacej, 
 automatizačnej a regulačnej 
 technike
15.08 Inžinierske a projekčné služby 
 v riadiacej, autom. a regul. technike
15.09 Servis a opravy zariadení 
 pre automatizačnú a regulačnú 
 techniku
15.10 Výskum a vývoj riadiacej, 
 automatizačnej a regulačnej 
 techniky
15.11 Riadiaca, automatizačná 
 a regulačná technika iná
16 OSVETĽOVACIA, SIGNALIZAČNÁ 
 A ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA
16.01 Zdroje svetla a svietidlá
16.02 Bytové osvetlenie
16.03 Osvetlenie spoločenských miestností
16.04 Vidiecke osvetlenie
16.05 Priemyselné osvetlenie
16.06 Osvetlenie pre nebezpečné 
 a náročné prostredie
16.07 Špeciálne svetelné efekty
16.08 Signalizačná a zabezpečovacia 
 technika
17 ELEKTRONIKA, 
 ELEKTROINŠTALÁCIA
17.01 Polovodičové prvky a integrované 
 obvody (ASIC, mikroprocesory, 
 programovateľné IC)
17.02 Pasívne prvky
17.03 Elektromechanické 
 a mikroelektromechanické prvky 
 a systémy
17.04 Senzory a senzorové systémy
17.05 Mikrovlnná technika 
 (prvky, IO a systémy)
17.06 Optoelektronická prvky a systémy
17.07 Lekárska technika
17.08 Elektronická zabezpečovacia 
 technika
17.09 Inštalačné spínače, zásuvky 
 a zástrčky

17.09.01 Ochranné zariadenia
17.09.02 Rozvádzače
17.09.03 Elektromery a spínacie hodiny
17.09.04 Meracia a regulačná technika
17.09.05 Rozvody
17.09.06 Izolačný inštalačný materiál 
18 SPOTREBNÁ ELEKTROTECHNIKA 
 A ELEKTRONIKA, TELEKOMUNI-
 KAČNÁ A RÁDIOKOMUNIKAČNÁ 
 TECHNIKA, VÝPOČTOVÁ TECHNIKA 
 PRE ELEKTROTECHNIKU, 
 ELEKTRONIKU, SLUŽBY, 
 ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
18.01 Kancelárska technika
18.02 Audiovizuálna technika
18.03 Domáca technika, elektrospotrebiče
18.04 Telefónne zariadenia šnúrové, 
 bezšnúrové, mobilné (GSM, DECT)
18.05 Telefónne ústredne
18.06 Prenosové zariadenia
18.07 Družicová televízia a rozhlas
18.08 Rádiokomunikačné zariadenia 
 pre inštitúcie a obyvateľstvo
18.09 Faxovacie zariadenia, záznamníky
18.10 Mikrofóny, reproduktory, slúchadlá 
 a príjímacie prístroje
18.11 Antény
18.12 Hardware
18.13 Software
18.14 Počítačové siete
18.15 Internet
18.16 Poradenská služba, 
 spracovanie údajov
18.16.01 Projektové a poradenské služby
18.16.02 Skúšobníctvo
18.16.03 Servisné služby, vzdelávanie, literatúra
18.17 Elektrotechnické materiály, káble, 
 vodiče
18.17.01 Silové káble a vodiče
18.17.02 Dátové káble a vodiče
18.17.03 Optické káble
18.17.04 Vodiče pre vinutia
18.17.05 Izolačné materiály tuhé a kvapalné
18.17.06 Impregnačné a zlievacie materiály
18.17.07 Priemyselné meranie elektrických 
 a neelektrických veličín
18.17.08 Riadiace a informačné systémy
19 MERACIA A LABORATÓRNA 
 TECHNIKA
19.01 Váhy a technika váženia
19.01.01 Dielce a súčasti na váhy
19.01.02 Mostové, vozové váhy
19.01.03 Behúňové, pásové dopravníkové váhy
19.01.04 Vysunuté, žeriavové váhy
19.01.05 Dávkovacie váhy
19.01.06 Vrecové a plniace váhy
19.01.07 Elektronické váhy a váženia
19.01.08 Laboratórne váhy
19.01.09 Špeciálne váhy pre obchod a pod.
19.02 Časomeracie prístroje
19.02.01 Elektrické a elektronické hodiny
19.02.02 Kontrolné hodiny
19.02.03 Časové spínače
19.02.04 Panelové časomerné prístroje
19.02.05 Časomerné prístroje 
 na špeciálne účely
19.03 Opticko-mechanické prístroje
19.03.01 Dielce na opticko-mechanické 
 prístroje
19.03.02 Mikroskopy a príslušenstvo
19.03.03 Geodetické a kartografické prístroje
19.03.04 Fotogrammetrické prístroje 
 a príslušenstvo
19.03.05 Ďalekohľady, lupy
19.03.06 Astronomické prístroje
19.03.07 Opticko-mechanické spektrálne 
 analyzátory
19.03.08 Vláknová optika
19.03.99 Opticko-mechanické prístroje iné
19.04 Meracie prístroje 
 elektrických veličín



19.04.01 Multimetre
19.04.02 Ampérmetre
19.04.03 Digitálne avometre
19.04.04 Voltmetre
19.04.05 Skúšače napätia
19.04.06 Merače nabíjania
19.04.07 R-L-C-Z meracie prístroje
19.04.08 Merače vodivosti
19.04.09 Univerzálne analyzátory analogických 
 a digitálnych nf systémov
19.04.10 Merače napätia, prúdu, odporu 
 a výkonu pre vn
19.04.11 Panelové meracie prístroje
19.04.12 Osciloskopy
19.04.13 Elektromerače
19.04.14 Meracie mostíky
19.04.15 Meracie fotoelektrické prístroje
19.04.16 Meracie zosilňovače
19.04.17 Meracie prevodníky
19.04.18 Analyzátory harmonického skreslenia
19.04.19 Spektrálne analyzátory elektrického 
 signálu
19.04.20 Analyzátory signálu
19.04.21 Analyzátory elektrických sietí
19.04.22 Analyzátory káblov lokálnych sietí
19.04.23 Merače fázy
19.04.24 Merače úrovne útlmu
19.04.25 Merače šumu
19.04.26 Testery digitálnych kanálov
19.04.27 Vf merače výkonu
19.04.28 Merače elektronických súčiastok
19.04.29 Testery číslicových integrovaných 
 obvodov
19.04.30 Logické analyzátory
19.04.31 Počítačová karta logického 
 analyzátora pre PC
19.04.32 Čítače
19.04.33 Testovacie prístroje na elektro-
 magnetickú kompatibilitu (EMI)
19.04.34 Elektronické generátory
19.04.99 Zariadenia a meracie prístroje 
 pre elektrické veličiny iné
19.05 Univerzálne zdroje
19.05.01 Univerzálne zdroje 
 stabilizovaného napätia
19.05.02 Univerzálne zdroje 
 stabilizovaného prúdu
19.06 Vysokonapäťové zdroje
19.07 Ciachovacie normály pre elektroniku
19.07.01 Ciachovacie stanice 
 pre elektromerače
19.08 Senzorová technika – senzory
19.08.01 Senzory na snímanie 
 mechanických veličín a parametrov
19.08.02 Senzory na snímanie elektrických 
 veličín a parametrov
19.08.03 Senzory na snímanie akustických 
 veličín a parametrov
19.08.04 Senzory na snímanie optických 
 veličín a parametrov
19.08.05 Snímače teploty a tepelnej energie
19.08.06 Senzory na snímanie magnetických 
 veličín a parametrov
19.08.07 Snímače vlhkosti
19.08.08 Senzory na snímanie chemických 
 veličín a parametrov
19.08.09 Súčasti a príslušenstvo 
 na snímače meraných hodnôt
19.08.99 Senzory na snímanie iných veličín 
 a parametrov
19.09 Meracie prístroje fyzikálnych veličín
19.09.01 Meracie prístroje dĺžok, uhlov, závitov
19.09.02 Merače rýchlosti
19.09.03 Merače zrýchlenia
19.09.04 Prietokomerače
19.09.05 Meracie prístroje výskytu javov
19.09.06 Meracie prístroje otáčok
19.09.07 Meracie prístroje teploty
19.09.08 Merače tepelnej energie a výkonu
19.09.09 Optické meracie prístroje
19.09.10 Meracie prístroje sily

19.09.11 Meracie prístroje tlaku
19.09.12 Meracie prístroje hmoty, 
 hrúbky, hustoty
19.09.13 Merače a analyzátory chvenia, vibrácií
19.09.14 Akustické meracie prístroje
19.09.15 Meracie prístroje 
 výšky plnenia, hladiny
19.09.16 Meracie prístroje krútiaceho momentu
19.09.17 Meracie prístroje vlhkosti
19.09.18 Meracie prístroje magnetických veličín
19.09.19 Meracie prístroje röntgenového 
 a jadrového žiarenia
19.09.20 Viskozimerače
19.09.21 Systémy a prístroje na kalibrovanie 
 fyzikálnych veličín
19.09.22 Skúš. a ciachovacie meracie 
 prístr. a etalóny pre fyz. veličiny
19.09.23 Zariadenia na skúšky tvrdosti 
 materiálu
19.09.24 Testery pružín
19.09.25 Meracie prístroje 
 geometrických tvarov
19.09.99 Merače iných fyzikálnych parametrov
19.10 Meracie prístroje chemických veličín
19.10.01 Meracie prístroje pH, redoxpotenciálu 
 a vodivosti
19.10.02 Merače a analyzátory 
 škodlivých plynov
19.10.03 Merače kyslíka
19.10.04 Stacionárne a prenosné detektory 
 horľavých plynov
19.10.05 Prístroje na analýzu spalín
19.10.06 Prístroje na analýzu a monitorovanie 
 plynov
19.10.07 Merače a analyzátory toxických látok
19.10.08 lontometre
19.10.99 Prístroje na meranie chemických 
 veličín iné
19.11 Laserové meracie prístroje
19.12 Meracie systémy a prístroje
19.12.01 Meracie prístroje pre meteorológiu
19.12.02 Meracie prístroje pre strojárstvo
19.12.03 Meracie prístroje pre stavebníctvo
19.12.04 Meracie prístroje 
 pre poľnohospodárstvo
19.12.05 Skúšobné a ciachovacie prístroje 
 a systémy
19.12.99 Meracie prístroje a systémy 
 pre iné odbory
19.13 Laboratórne a vedecké prístroje
19.13.01 Laboratórne sušiarne
19.13.02 Laboratórne chladiace zariadenia
19.13.03 Destilačné a extrakčné prístroje
19.13.04 Emulgačné, homogenizačné 
 a disperg. zar. pre laboratóriá
19.13.05 Laboratórne autoklávy
19.13.06 Klimatické a teplotné komory 
 pre laboratóriá
19.13.07 Laboratórne pece a ich príslušenstvo
19.13.08 Vákuová technika
19.13.09 Laboratórna prístrojová technika
19.13.10 Optické laboratórne prístroje
19.13.11 Spektrometre
19.13.12 Elektrónové mikroskopy
19.13.13 Prístroje pre chromatografiu
19.13.14 Prístroje pre metalografiu
19.13.15 Zariadenie pre prácu s rádioaktívnymi 
 látkami
19.13.16 Lineárne urýchľovače
19.13.17 Pomocné laboratórne prístroje
19.13.18 Laboratórne manipulátory
19.13.19 Laboratórne čistiace stroje
19.13.20 Vybavenie pre školské laboratóriá, 
 školské meracie prístroje
19.13.99 Laboratórne vedecké prístroje iné
19.14 Prístroje na zisťovanie vlastností 
 a chýb materiálov
19.14.01 Dielce na zariadenia na zisťovanie 
 vlastností a chýb materiálov
19.14.02 Zariadenie na statické skúšky 
 vlastností materiálov
19.14.03 Zariadenie na dynamické skúšky 
 vlastností materiálov

19.14.04 Zariadenia na zisťovanie štruktúry 
 materiálov
19.14.05 Zisťovanie trhlín v materiáli
19.14.06 Zisťovanie netesnosti v potrubiach 
 a ventiloch
19.14.07 Zisťovanie miest porúch káblov
19.14.08 Zariadenie na skúšky 
 a analýzu korózie
19.14.09 Zariadenia na kontrolu výrobkov
19.14.99 Skúšobné a kontrolné zariadenia 
 na zisťovanie vlastností chýb 
 materiálov iné
19.15 Systémy na meranie a analýzu 
 údajov pomocou PC
19.15.01 Systém zberu meraných hodnôt
19.15.02 Mobilné systémy na zber meraných 
 hodnôt
19.15.03 Prenosové jednotky na zber 
 meraných údajov so sign. procesorom
19.15.04 Telemetrické systémy
19.15.05 Meracie a laboratórne káble
19.15.06 Meracie moduly
19.15.07 Meracie karty pre PC
19.15.08 Softvér na meranie a analýzu údajov
19.15.09 Meracie systémy so zberom údajov
19.15.99 Časti systému na meranie pomocou 
 PC iné
19.16 Zapisovacie prístroje
19.16.01 Jednoduché zapisovacie prístroje
19.16.02 Viackanálové registračné zapisovače
19.16.03 Viackanálové registračné 
 zapisovače s tlačou protokolu
19.17 Spracovanie obrazu v meraní
19.17.01 Kamery na snímanie obrazov
19.17.02 Laserové skenovacie snímače
19.17.03 Techniky na archiváciu a analýzu 
 digit. obrazu v meraní
19.18 Prístroje na meranie súradníc
19.18.01 Komory na slnečné simulácie
19.19 Poradenstvo v meracej 
 a laboratórnej technike
19.20 Inžinierske a projekčné služby 
 v meracej a laboratórnej technike
19.21 Servis a opravy prístrojov 
 pre meraciu a laboratórnu techniku
19.22 Výskum a vývoj meracej 
 a laboratórnej techniky
19.23 Prístroje a zariadenia meracej 
 a laboratórnej techniky iné
20 DOPRAVA, MANIPULÁCIA, BALENIE, 
 SKLADOVANIE, ČISTIACE STROJE 
 A LOGISTIKA
20.01 Lode
20.01.01 Dielce a príslušenstvo na lode
20.01.02 Vnútrozemské lode
20.01.03 Vnútrozemské technické plavidlá
20.01.04 Technické zariadenia pre lodnú stavbu
20.01.05 Námorné lode
20.01.06 Stroje na stavbu lodí
20.01.07 Prístroje na riadenie lodí
20.01.08 Lodné motory
20.02 Lietadlá a letecké prístroje
20.02.01 Lietadlá a vrtuľníky
20.02.02 Dielce a príslušenstvo lietadiel
20.02.03 Prístroje pre letectvo
20.02.04 Draky lietadiel
20.02.05 Letecké motory
20.02.06 Letecká technika
20.02.07 Letecká zabezpečovacia technika
20.02.08 Letiskové vybavenie
20.02.99 Letecká technika iná
20.03 Koľajové vozidlá
20.03.01 Dielce a príslušenstvo na koľajové 
 vozidlá
20.03.02 Lokomotívy
20.03.03 Vagóny
20.03.04 Špeciálne vagóny
20.03.05 Podvozky
20.04 Žeriavy
20.04.01 Dielce a príslušenstvo žeriavov
20.04.02 Mostové žeriavy
20.04.03 Koľajnicové žeriavy



20.04.04 Vežové žeriavy
20.04.05 Portálové žeriavy
20.04.06 Stĺpové a stožiarové žeriavy
20.04.07 Autožeriavy
20.04.08 Výložníkové žeriavy
20.04.09 Konzolové žeriavy
20.04.10 Teleskopické žeriavy
20.04.11 Stavebné žeriavy
20.04.12 Ťažobné priemyselné žeriavy
20.04.13 Žeriavy na prácu na elektrických 
 vedeniach
20.04.14 Žeriavy pre prístavy a lodenice
20.04.15 Hydraulické ruky
20.04.99 Žeriavy iné
20.05 Zdvíhacie mechanizmy
20.05.01 Kladkostroje
20.05.02 Zdviháky
20.05.03 Pneumatické zdvíhacie mechanizmy
20.05.04 Hydraulické zdvíhacie mechanizmy
20.05.05 Teleskopické a kĺbové 
 zdvíhacie plošiny
20.05.06 Regálové zakladače
20.05.99 Zdvíhacie mechanizmy iné
20.06 Dopravné vozíky
20.06.01 Dielce a príslušenstvo 
 na dopravné vozíky
20.06.02 Dopravné vozíky jednoduché 
 a vidlicové
20.06.03 Dopravné vozíky s nízkym zdvihom
20.06.04 Dopravné vozíky vysokozdvižné
20.06.05 Vozíky na vysoké regály
20.06.06 Dielenské vozíky
20.06.07 Ručné hydraulické paletizačné vozíky
20.06.99 Dopravné vozíky iné
20.07 Výťahy
20.07.01 Osobné výťahy
20.07.02 Pohyblivé schody a chodníky
20.07.03 Nákladné výťahy
20.07.04 Výsypné (skipové) výťahy
20.07.05 Zdvíhacie plošiny a rampy
20.07.06 Montážne zdvíhacie plošiny
20.07.07 Zdvíhacie pracovné plošiny 
 na podvozku
20.07.08 Hydraulické plošiny 
 na invalidné vozíky
20.07.09 Výťahy na zvláštne účely
20.07.10 Výťahy pre postihnutých
20.07.99 Výťahy iné
20.08 Transportné zariadenia
20.08.01 Dielce a príslušenstvo na transportéry
20.08.02 Pásové transportéry
20.08.03 Článkové transportéry
20.08.04 Závitové a reťazové transportéry
20.08.05 Elevátory sypkých materiálov
20.08.06 Vibračné transportéry
20.08.07 Závesné transportéry
20.08.08 Valčekové transportéry
20.08.09 Pneumatické transportéry
20.08.10 Pneumatická doprava
20.08.11 Zariadenia pre pneumatickú dopravu
20.08.12 Dopravníky na dopravu sypkých hmôt
20.08.99 Transportéry iné
20.09 Zariadenia pre dopravu po lane
20.09.01 Dielce a príslušenstvo dopravných 
 zariadení po lane
20.09.02 Lanové osobné a nákladné dráhy
20.09.03 Lanovky na zvážanie dreva
20.09.04 Lyžiarske vleky
20.09.05 Lanové žeriavy
20.09.99 Dopravníky po lane iné
20.10 Vákuové zariadenia na zdvíhanie 
 a dopravu bremien
20.11 Montážne stroje a zariadenia
20.11.01 Príslušenstvo na montážne stroje
20.11.02 Montážne stroje
20.11.03 Montážne linky
20.11.04 Stavebnicové montážne jednotky
20.11.05 Kontrolné jednotky na montáž
20.11.06 Nitovačky

20.11.07 Automatizačná a riadiaca technika 
 na montážne stroje a zariadenia
20.11.99 Montážne zariadenia iné
20.12 Čistiace stroje
20.12.01 Stroje pre chemické čistiarne
20.12.02 Stroje na pradiarne a žehliarne
20.13 Paketovacie lisy na triedenie 
 a manipuláciu s odpadom
20.14 Priemyselné čistiace stroje
20.14.01 Vysokotlakové čistiace zariadenia
20.14.02 Ultrazvukové čistiace zariadenia
20.14.03 Priemyslové vysávače
20.15 Zametacie a podlahové 
 čistiace stroje
20.15.01 Samojazdiace zametacie kefy
20.15.02 Chemicko-technické prípravky 
 na umývacie stroje
20.15.03 Podlahové umývacie stroje
20.16 Stroje na čistenie a upratovanie 
 vozoviek a letísk
20.17 Baliace stroje a zariadenia
20.17.01 Paletovacie a depaletovacie stroje
20.17.02 Plniace zariadenia sypkých materiálov
20.17.03 Automatické vzorkovače
20.18 Skladové a archívne regály, palety
20.18.01 Antikorózne papiere
20.19 Ostatné dopravné a manipulačné 
 prostriedky
20.20 CAD, CAM, CIM v dopravnej, 
 manipulačnej a montážnej technike
20.21 Poradenstvo v doprave a logistike
20.22 Inžinierske a projekčné služby 
 v dopravnej, manipulačnej 
 a montážnej technike
20.23 Servis a opravy v dopravnej, 
 manipulačnej a montážnej technike
20.24 Výskum a vývoj dopravnej, 
 manipulačnej, baliacej a skladovacej 
 techniky
20.25 Subdodávky pre automobilový 
 priemysel
20.26 Ochranné pomôcky a prostriedky
20.27 Ručné a automatické montáže
21 ZVÁRANIE 
 A ZVÁRAČSKÁ TECHNIKA
21.01 Oblúkové zváranie
21.02 Plameňové zváranie
21.03 Odporové zváranie
21.04 Spájkovanie
21.05 Zariad. pre špeciálne metódy
21.06 Nástreky a návary
21.07 Prídavné materiály
21.08 Tepelné delenia
21.09 Povrchové metódy
21.10 Technické plyny
21.11 Lepidlá a tmely
21.12 Zariadenia pre mechanizáciu 
 a automatizáciu
21.13 Zariadenia pre NDT
21.14 Zariadenia na tepelné spracovanie
21.15 Zariadenia na zváranie plastov
21.16 Poradenstvo v oblasti zvárania
21.17 Odsávanie a filtračné zariadenia
21.18 Výskum a vývoj v zváraní 
 a zváračskej technike
22 EKONOMICKÉ, FINANČNÉ, 
 PROPAGAČNÉ A INÉ SLUŽBY 
 PRE STROJÁRSKY PRIEMYSEL
22.01 Banky a peňažné ústavy
22.02 Finančné poradenstvo
22.03 Vypracovanie podnikateľských 
 zámerov
22.04 Organizačné, ekonomické 
 a podnikateľské poradenstvo
22.05 Vyhodnocovanie projektov
22.06 Financovanie
22.07 Lízing
22.08 Poistenie
22.09 Zaisťovanie veľkosti škôd
22.10 Exportné poradenstvo
22.11 Vyhľadávanie kontaktov v zahraničí
22.12 Zisťovanie bonity firiem

22.13 Vypracovanie ponúk
22.14 Sprostredkovanie obchodov
22.15 Zaistenie dovozu a vývozu
22.16 Zastupovanie zahraničných firiem
22.17 Barterové obchody
22.18 Kooperácia
22.19 Joint ventures
22.20 Colné služby
22.21 Špedícia
22.22 Zhodnotenie patentov, patentové 
 zastupovanie
22.23 Transfer technológií
22.24 Know-how
22.25 Licencia
22.26 Ochranné známky
22.27 Normy
22.28 Certifikácia výrobkov
22.29 Certifikácia kvality a akosti
22.30 Preberacie skúšky
22.31 Dizajn výrobkov a obalov
22.32 Marketing
22.33 Reklamné a propagačné služby
22.34 Zásielkové a distribučné služby
22.35 Nakladateľstvo
22.36 Technické informácie
22.37 Semináre a odborné školenia
22.38 Obchodné komory
22.39 Organizácia stretnutí 
 pre výrobcov a obchodníkov
22.40 Podpora obchodu a exportu
22.41 Regionálny priemyselný rozvoj
22.42 Testovanie a výber vhodných 
 zamestnancov
22.43 Technický softvér pre strojárstvo
22.44 Služby iné
23 ALTERNATÍVNE, 
 OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE, 
 ELEKTROMOBILITA
23.01 Stroje a zariadenia na výrobu 
 tvarových biopalív (pelety, peletky, 
 brikety) 
23.02 Kotle na spaľovanie biomasy 
23.03 Teplo a teplo z biomasy 
23.04 Solárne ohrevné systémy
23.04.01 Slnečná energia 
23.04.02 Fotovoltaické zdroje elektrickej 
 energie 
23.05 Vodné elektrárne
23.06 Veterné elektrárne 
 a ich príslušenstvo
23.07 Tepelné čerpadlá a ich príslušenstvo
23.08 Energia zo  sektora bioplynu 
23.09 Zariadenia a príslušenstvo 
 pre využitie geotermálnej energie 
23.10 Rekuperácia odpadového tepla, 
 rekuperácia tepla
23.11 Biopalivá
23.12 Hybridné pohony 
23.12.01 Elektrické automobily
23.12.02 Elektrobusy a elektrické vozidlá 
 pre hromadnú dopravu
23.12.03 Jednostopové elektrické vozidlá
23.12.04 Elektrické vozidlá 
 pre handicapovaných ľudí
23.12.05 Úžitkové elektrické vozidlá
23.12.06 Akumulácia energie 
 pre elektromobilitu
23.12.07 Dobíjacie stanice pre elektromobily 
 a iné elektrické vozidlá
23.13 Palivové články na výrobu vodíka, 
 zemného plynu, energie 
23.14 Inteligentné  siete
23.15 Služby, poradenstvo, financovanie 
 v oblasti alternatívnych zdrojov 
 energie 
23.16 Inštitúcie so zameraním na oblasť 
 obnoviteľných zdrojov energie 
23.17 Alternatívne zdroje energie iné 
23.18 Obchodovanie s energiami, 
 s emisiami CO2 
23.18.01 Obchodovanie s energiami 
23.18.02 Obchodovanie s emisiami CO2



24 VÝROBA PROTOTYPOV
24.01 Výroba prototypov, konštrukcie 
 modelov (Rapid Prototyping) 
24.02 Výroba prototypov stereo litografiou
24.03 Výroba prototypov liatím 
 do silikónových foriem
24.04 3D tlačiarne pre výrobu prototypov
25 ADITÍVNE VÝROBNÉ PROCESY
25.01. Systémy aditívnej výroby 
25.01.01 Aditívne výrobné systémy, 
 3D tlačiarne s technológiou 3DP 
25.01.02 Aditívne výrobné systémy, 
 3D tlačiarne s modelovaním tavených 
 depozícií, FDM, tepelná extrúzna tlač
25.01.03 Aditívne výrobné systémy, 
 3D tlačiarne s technológiou laminácie, 
 modelovanie laminovaných 
 predmetov, LOM pre nekovy
25.01.04 Aditívne výrobné systémy, 
 3D tlačiarne na modelovanie 
 viacerých prúdov, MJM 
25.01.05 Aditívne výrobné systémy, selektívne 
 laserové taviace 3D tlačiarne, 
 SLM pre kovy 
25.01.06 Aditívne výrobné systémy, selektívne 
 laserové spekacie 3D tlačiarne, 
 SLS pre nekovy 
25.01.07 Aditívne výrobné systémy, stereo 
 litografické 3D tlačiarne, SLA, STL 
25.01.08 Ostatné systémy aditívnej výroby, 
 nekovové 3D tlačiarne
25.01.09 Priemyselné aplikácie pre nekovovú 
 aditívnu výrobu
25.01.10 Doplnkové systémy a služby 
 pre nekovovú aditívnu výrobu
25.01.11 3D Digitalizácie systému 
 pre adaptívnu výrobu 
25.01.12 3D grafika a 3D modelovací softvér 
 pre aditívnu výrobu 
25.01.13 3D Modelovanie aditívnej výroby 
25.01.14 3D skenery, 3D laserové skenery 
 pre aditívnu výrobu 
25.01.15 Služby 3D vizualizácie 
25.01.16 Vývoj a výroba monofilov pre 3D tlač
25.01.17 Ostatné doplnkové systémy a služby 
 pre aditívnu výrobu s nekovovými 
 základnými softvérmi a softvérovými 
 riešeniami
25.02 Komunikačný a sieťový softvér 
 pre priemyselné IT 
25.02.01 Softvér na správu priemyselných 
 IT údajov
25.02.02 Databázové systémy 
25.02.03 Systémy riadenia znalostí 
25.02.04 Iný softvér na správu údajov 
 pre priemyselné IT 
25.02.05 Expertné, diagnostické a simulačné 
 systémy 
25.02.06 Kognitívne výpočtové systémy 
 pre výrobné technológie 
 a výrobné procesy 
25.02.07 Expertné systémy a umelá inteligencia 
25.02.08 Všeobecný simulačný softvér 
 pre robotické aplikácie 
25.02.09 Simulačný softvér PLC 
25.02.10 Interaktívna simulácia v reálnom čase 
 v priemyselných aplikáciách 
25.02.11 Simulačný softvér pre montážnu 
 techniku, manipulačné systémy 
 a pneumatiku 
25.02.12 Simulačný softvér pre návrh, 
 optimalizáciu a prevádzku vo výrobe 
25.02.13 Simulačné systémy na optimalizáciu 
 toku materiálu a výrobných opatrení 
25.02.14 Softvér pre fuzzy logické systémy 
 a fuzzy riadenie v priemyselných 
 aplikáciách 
25.02.15 Diaľkové diagnostické systémy 
 a softvér pre stroje a zariadenia 
25.02.16 Simulácia priemyselných robotov 
 a offline programovacie nástroje
25.02.17 Iné profesionálne systémy, 
 diagnostické systémy a simulačné 
 systémy 
25.02.18 Softvér na spracovanie obrazu 
25.02.19 Zobrazovacie technológie 
 orientované na budúcnosť 

25.02.20 Systémy vývoja spracovania obrazu 
25.02.21 Softvér pre identifikačné systémy 
25.02.22 Softvér na rozpoznávanie vzorov, 
 analýzu obrazu, spracovanie obrazu 
25.02.23 Softvérové nástroje 
 na spracovanie obrazu
25.02.24 Internetové riešenia 
 pre priemyselné aplikácie
25.02.25 Internetové riešenia 
 pre priemyselnú automatizáciu
25.02.26 On-line monitorovací systémy 
25.02.27 Webové riešenia 
 pre automatizačné systémy 
25.02.28 Iné webové riešenia 
 pre priemyselné aplikácie
25.02.29 Multimediálny softvér 
 pre priemyselné aplikácie
25.02.30 Multimediálne systémy 
 technickej dokumentácie výrobkov 
25.02.31 Multimediálne virtuálne systémy 
 vývoja produktov
25.02.32 Priemyselné operačné systémy IT 
25.02.33 Rozšírenia operačných systémov 
 a programy správy systémov 
 pre priemyselné IT 
25.02.34 Počítačová bezpečnosť a softvér 
 na zabezpečenie siete
25.02.35 OPC ovládače, OPC servery, software 
 pro priemyselné IT, OPC UA 
25.02.36 Ďalšie rozšírenia operačného systému 
 pre priemyselné IT 
25.02.37 Softvér na zálohovanie 
 počítačových údajov 
25.02.38 Softvér na správu, údržbu 
 a inštaláciu počítača
25.02.39 Iný základný softvér a systémovo 
 orientovaný priemyselný softvér 
25.02.40 Systémy a softvér na nakladanie 
 s verejnými finančnými prostriedkami 
25.02.41 Softvér pre vývoj priemyselných IT 
 aplikácií, vývojové nástroje 
25.02.42 Systémy vývoja CNC aplikácií 
25.02.43 Systémy vývoja aplikácií 
 pre vstavané systémy 
25.02.44 Systémy na vývoj aplikácií 
 pre mobilné, priemyselné aplikácie
25.02.45 Systémy vývoja aplikácií pre systémy 
 riadenia procesov, vizualizačné 
 systémy 
25.02.46 Systémy na vývoj aplikácií 
 na riadenie robotov
25.02.47 Systémy pre vývoj aplikácií 
 pre systémy Soft-PLC 
25.02.48 Systémy na vývoj aplikácií 
 využívajúcich C++, C, Basic
25.02.49 Systémy na vývoj aplikácií Java 
25.02.50 Systémy vývoja aplikácií, expertné 
 systémy, diagnostické systémy, 
 systémy umelej inteligencie
25.02.51 PLC programovacie systémy, 
 aplikačné vývojové systémy 
 pre automatizačné zariadenia 
25.02.52 Iný softvér pre vývoj priemyselných 
 IT aplikácií, vývojové nástroje 
25.02.53 Video konferenčné systémy 
25.02.54 Systémy virtuálnej reality 
 pre priemyselné aplikácie
25.02.55 Všeobecná virtuálna realita 
 v automatizačnej technológii 
25.02.56 Inteligentné okuliare 
25.02.57 Virtuálne prototypové systémy 
25.02.58 Virtuálna realita v plánovaní výroby 
25.02.59 Virtuálna realita v robotike
25.02.60 Softvér pre virtuálnu realitu 
 pre priemyselné aplikácie
25.02.61 Ostatné systémy virtuálnej reality 
 pre priemyselné aplikácie
25.02.62 Vizualizačné systémy 
25.02.63 Vizualizačné systémy 
 v priemyselných aplikáciách
25.02.64 Softvér pre prevádzkové stanice 
 (rozhranie človek/stroj) 
25.02.65 Prevádzkové a pozorovacie systémy
25.02.66 Vizualizačný softvér 
25.02.67 Vizualizačné systémy (komunikácia 
 medzi človekom a procesom)

25.02.68 Systémy spracovania hlasu 
25.02.69 Automatizačné softvérové riešenia 
25.02.70 Softvér a riešenia špecifické 
 pre dané odvetvie
25.02.71 Špecifický softvér 
 a špecifické riešenia
25.02.72 Aplikačný softvér na zabezpečenie 
 kvality a riadenie kvality/CAQ 
25.02.73 Aplikačný softvér pre vertikálnu 
 IT integráciu
25.02.74 Správa životného cyklu produktu, 
 softvér a riešenia PLM 
25.02.75 CAD softvér a riešenia 
 na generovanie údajov o výrobkoch 
25.02.76 Kompletné riadenie životného cyklu 
 produktu, PLM systémy a riešenia:
25.02.77 Softvér a riešenia pre výpočtovú 
 techniku, CAE, inžiniersku výpočtovú 
 techniku a simuláciu
25.02.78 Softvér a riešenia 
 na experimentovanie, vytváranie 
 prototypov a vývoj 
25.02.79 Softvér a riešenia na správu médií, 
 databáza médií 
25.02.80 Softvér a riešenia na správu 
 požiadaviek na produkt 
25.02.81 Softvér a riešenia pre plánovanie 
 výroby, plánovanie produktov 
25.02.82 Softvér a riešenia pre technickú 
 dokumentáciu
25.02.83 Softvér a riešenia na poskytovanie 
 a správu údajov o výrobkoch 
 (PDM, EDM) 
25.02.84 Softvér a riešenia na správu 
 celkového životného cyklu, TLM 
25.02.85 Podniková analytika, veľké dáta, 
 softvér pre inteligentné dáta 
 a riešenia pre priemysel 
25.02.86 Softvér a riešenia pre veľké dáta, 
 inteligentné dáta pre priemysel
25.02.87 Analytický softvér a riešenia 
 pre podniky, business intelligence 
 pre priemysel
25.02.88 Softvér a riešenia pre skladovanie 
 a vyhľadávanie údajov pre priemysel 
25.02.89 Iný softvér a riešenia podnikovej 
 analýzy, veľké dáta pre priemysel
25.02.90 Softvér a riešenia pre CRM, 
 distribúciu a marketing 
25.02.91 Riadenie vzťahov so zákazníkmi, 
 CRM a technický predajný aplikačný 
 softvér
25.02.92 Aplikačný softvér pre technický predaj
25.02.93 ECommerce a eBusiness riešenia
25.02.94 Marketing, elektronický marketing, 
 softvér a riešenia mobilného 
 marketingu 
25.02.95 Softvérové a distribučné riešenia
25.02.96 Softvér a riešenia 
 zákazníckeho servisu a podpory 
25.02.97 Softvér a riešenia 
 na plánovanie výroby 
25.02.98 Plánovanie podnikových zdrojov, 
 softvér a riešenia na plánovanie 
 ERP a výroby, PPC 
25.02.99 Plánovanie podnikových zdrojov, ERP 
 a softvér a riešenia na spracovanie 
 objednávok 
25.03 Integrovaný softvér a riešenia 
 na riadenie a plánovanie výroby
25.03.01 Softvér a riešenia pre plánovanie 
 a riadenie výroby, PPC 
25.03.02 Softvér a riešenia na plánovanie 
 výroby/počítačové plánovanie, SPP 
25.03.03 Softvér a riešenia pre údržbu a opravy 
25.03.04 MPS, systémy údržby 
25.03.05 Softvér a riešenia na riadenie údržby 
25.03.06 Softvér pre priemyselnú údržbu
25.03.07 Iný softvér a riešenia pre údržbu 
 a opravy
25.03.08 Softvér a riešenia pre riadenie 
 a obchodné činnosti 
25.03.09 Softvér a riešenia na správu majetku 
25.03.10 Softvér na správu obsahu 
25.03.11 Systémy správy dokumentov, DMS 
25.03.12 Softvér na riadenie pracovného času 
 zamestnancov 



25.03.13 Softvér a riešenia na optimalizáciu 
 podnikových procesov, riadenie 
 podnikových procesov 
25.03.14 Softvér a riešenia pre riadenie, 
 organizáciu a správu a riadenie 
 spoločnosti 
25.03.15 Softvér a riešenia pre ľudské zdroje, 
 personálny manažment 
25.03.16 Softvér a riešenia 
 na riadenie projektov 
25.03.17 Softvér a riešenia na riadenie rizík 
25.03.18 Softvér na výpočet 
 výrobných nákladov
25.03.19 Systémy pro workflow
25.03.20 Iný softvér a riešenia na správu 
 a komerčný sektor 
25.03.21 Výrobné, výrobné údaje a softvér 
 a riešenia CAM 
25.03.22 Počítačové systémy pre výrobu, 
 CAM riešenia
25.03.23 Systémy riadenia informácií
25.03.24 Výrobné systémy, MES 
25.03.25 Softvér a riešenia na monitorovanie 
 a riadenie  strojov  
25.03.26 Softvér a riešenia pre systémy 
 riadenia výroby 
25.03.27 Softvér a riešenia pre výrobné 
 systémy, výrobné riadiace stanice 
25.03.28 Softvér a riešenia na získavanie 
 výrobných údajov, FDC, MDA
25.03.29 Softvér a riešenia na správu 
 výrobných údajov
25.03.30 Softvér a riešenia na riadenie výroby  
25.03.31 Softvér a riešenia obstarávania, 
 správa materiálov a logistika 
25.03.32 Pokročilé plánovacie riešenia (APS) 
25.03.33 Softvér a riešenia na riadenie logistiky 
25.03.34 Distribučný a prepravný softvér 
 a riešenia
25.03.35 Softvér a riešenia pre elektronické 
 nástenky, automatické riadenie 
 inventarizácie materiálu  
25.03.36 Softvér a riešenia pre riadenie toku 
 materiálu a optimalizáciu 
 materiálových tokov 
25.03.37 Softvér a riešenia na správu materiálov
25.03.38 Softvér a riešenia na riadenie 
 a optimalizáciu spotreby materiálu 
25.03.39 Softvér a riešenia 
 pre skladové hospodárstvo
25.03.40 Softvér a riešenia na riadenie 
 dodávateľského reťazca, SCM 
25.03.41 Softvér a riešenia pre dopravu, 
 prevádzkovú logistiku 
25.03.42 Ostatné softvéry a riešenia 
 pre obstarávanie, správu materiálov 
 a logistiku, Cloud a priemyselné IT 
 služby, digitálne továrenské služby  
25.04 Cloudové služby, IT služby 
 a outsourcing 
25.04.01 Aplikácie a hosting systémy 
25.04.02 Poskytovanie aplikačných služieb 
 (ASP) pre priemysel
25.04.03 Priemyselné cloudové služby 
25.04.04 Cloudové služby na monitorovanie 
 stavu, prediktívnu údržbu 
25.04.05 Cloudové služby pre mobilné 
 senzorové systémy 
25.04.06 Infraštruktúra ako služba, SaaS, 
 pre priemyselné aplikácie
25.04.07 Ostatné cloudové služby 
 pre priemyselné aplikácie
25.04.08 Platforma ako služba, PaaS, 
 pre priemyselné aplikácie
25.04.09 Softvér ako služba, SaaS, 
 pre priemyselné aplikácie
25.04.10 IT a sieťové služby (outsourcing) 
25.04.11 Outsourcing obchodných procesov
25.04.12 IT a outsourcingové poradenstvo
25.04.13 Riadené služby 
 pre priemyselné aplikácie
25.04.14 Služby a riešenia dielní
25.04.15 Softvér na obsluhu a údržbu 
25.04.16 Vývoj automatizačného softvéru 
25.04.17 Vývoj riadiacich modulov 
 špecifických pre zákazníka

25.04.18 Vývoj a programovanie PLC 
25.04.19 Iný softvér na automatizáciu na mieru 
25.04.20 Služby priemyselného inžinierstva 
25.04.21 Programovanie a inžinierstvo aplikácií  
 pre automatizáciu tovární
25.04.22 Dokumentačné služby 
25.04.23 Ostatné služby 
 priemyselného inžinierstva
25.04.24 Simulácia plánovania 
 a kontroly výroby 
25.04.25 Softvérové poradenstvo
25.04.26 Internetové služby pre automatizáciu 
 a priemyselné použitie 
25.04.27 Internetové portály pre priemyselný 
 softvér a inžinierstvo
25.04.28 Iné webové služby na automatizáciu 
 a priemyselné použitie 
25.04.29 Služby online trhoviska 
 (priemyselný softvér a inžinierstvo) 
25.04.30 Organizácia a združenie 
 pre priemyselný software, 
 digitálne továrne 
25.04.31 Ostatné internetové systémy 
 digitálnych továrenských služieb 
 pre priemysel a priemyselnú 
 automatizáciu 
25.05 Inteligentné komponenty 
 vo všeobecnosti
25.05.01 Komponenty, systémy pre internet 
 vecí, IoT v priemyselných aplikáciách
25.05.02 Kyberneticko-fyzikálne systémy 
 v priemyselných aplikáciách
25.05.03 Priemyselné internetové riešenia, 
 priemyselné internetové systémy  
25.05.04 Integrované priemyselné riešenia
25.05.05 Ostatné priemyselné a internetové 
 riešenia založené na Priemysle 4.0 
25.05.06 Softvérové riešenia pre Priemysel 4.0 
 a internet vecí (IoT), priemyselný 
 internet vecí (IIoT) 
25.06 Automatizované výrobné systémy 
 použiteľné pre digitálnu továreň 
 (Smart Factory) 
25.06.01 Systémy plánovania a automatického 
 riadenia výroby v spojení 
 so systémami ERP
25.06.02 Systémy pre automatické 
 spracovanie požiadaviek zákazníkov 
25.06.03 Automatické skladovacie systémy 
 pre vstupné materiály a suroviny 
25.06.04. Automatické systémy skladovania 
 nástrojov 
25.06.05 Iné automatické skladovacie systémy 
25.06.06 Automatické systémy pre vnútornú 
 prepravu polotovarov 
25.06.07 Automatické manipulačné systémy 
25.06.08 Manipulačné roboty so schopnosťou 
 analýzy obrazu 
25.06.09 Robotické systémy určené 
 na prevádzku technologických 
 zariadení a obrábacích strojov 
25.06.10 Ostatné robotické systémy 
25.06.11 Automatické riadiace a meracie 
 stanice napojiteľné 
 do technologických procesov
25.06.12 Stroje a zariadenia použiteľné 
 v automatických prevádzkach
25.06.13 Automatické systémy monitorovania 
 a hodnotenia 
25.06.14 Automatizačné softvérové riešenia 
 špecifické pre dané odvetvie
25.06.15 Automatizačné softvérové riešenia 
 pre všeobecné priemyselné aplikácie
25.06.16 Softvérové riešenia pre automatizáciu 
 všeobecného strojárstva
25.06.17 Softvérové riešenia na meranie 
 automatizačnej technológie 
 a riadiaca technológia
25.06.18 Automatizačné softvérové riešenia 
 pre iné aplikácie špecifické 
 pre dané odvetvie
25.06.19 Automatizačné softvérové riešenia 
 pre konštrukciu iných vozidiel
25.06.20 Automatizačné softvérové riešenia 
 pre automobilový priemysel
25.06.21 Automatizačné softvérové riešenia 
 pre stavebný priemysel

25.06.22 Automatizačné softvérové riešenia 
 pre elektrotechnický a elektronický 
 priemysel
25.06.23 Automatizačné softvérové riešenia 
 pre kovoobrábací priemysel
25.06.24 Automatizačné softvérové riešenia 
 pre obalový priemysel
25.06.25 Automatizačné softvérové riešenia 
 pre tlačový priemysel
26 ENERGETIKA A VYKUROVANIE
26.01 Výrobky pre inštaláciu ústredného 
 kúrenia
26.02 Podlahové vykurovanie
26.03 Meranie tepla
26.04 Elektrické vykurovanie
26.05 Elektrokotle


